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Het is er nu nog rustig. Alle wandelaars lopen er nu nog voorbij.
De struiken en bomen in de omgeving beginnen wel voorzichtig al
wat groen te worden, maar het is nog te kil, de bankjes wachten
nog op de zon. Die laat het nog afweten.
Als ze straks in een heerlijk avondzonnetje staan, is het gauw met
de rust gedaan. Binnen de kortste keren zijn ze dan alle twee bezet. Van alle kanten komen dan de niet meer zo jonge trouwe bezoekers hier gezellig zitten buurten. Waarschijnlijk kijken die
’s avonds na het avondeten eerst even naar de lucht; als die er
betrouwbaar uitziet en het is een lekker temperatuurtje, dan pakken ze de auto, de fiets, de brommer of de scootmobiel en even
later zitten ze gezellig op de bankjes te keuvelen. Een scootmobiel
is dan een uitkomst, je bent dan altijd verzekerd van een zitplaats!
Nu is het dus nog even wachten op de eerste behaaglijke avond.
Wat zouden de bezoekers elkaar na die lange wintermaanden te
vertellen hebben? Er kan zoveel gebeurd zijn. Misschien blijft er
een plaats leeg, misschien zien ze ineens een nieuw gezicht.
Jij, als wandelaar, loopt letterlijk midden door hun gesprek, maar
dat is geen probleem. Je mag hen altijd storen met “Goeie avond”
en prompt krijg je “Goeie avond” terug! Hun verhaal gaat daarna
gewoon verder!
Hopelijk heeft de zomer veel aangename zonnige avonden in petto
zodat er vaak gebruik gemaakt kan worden van deze twee bankjes.
Als u nu nog echt niet weet waar deze bankjes staan, dan moet u
toch eens vaker in de mooie natuur van Tongelre gaan wandelen!

Postabonne ment:
A lleen per k alenderjaar en bij
v ooruit betaling v an € 25,00
Opgav e bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave va n
redenen artikelen te weigeren,
te wijzige n c.q. in te korten.
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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.

Voor de ke nne rs!
Natuurlijk kwamen met de console ook betere
games voor de pc. De alom bekende Need for
Speed was een race-spel dat aan de top stond. Ik
kreeg in het jaar 2000 te horen dat een nieuwe
Playstation 2 (PS 2) console zou uit komen en
natuurlijk gingen we die gelijk kopen. Weer
kwamen er vele nieuwe spellen uit, waarbij
natuurlijk ook Tekken 3 hoorde. Na een tijdje
kwam Sega ook met een nieuwe console
Dreamcast. Deze kwam wel redelijk goed op de
markt maar helaas net te laat voor de makers van
Playstation. Sony was al te hoog opgeklommen in
de gamingmarkt vanwege hun grote succes met de
PS 2. Het duurde niet al te lang en Sega besloot te
stoppen met het fabriceren van de Dreamcast,
voor vele Sega liefhebbers een teleurstelling omdat
die al langer bestond met het arcade-spel Sonic.
Zelf hebben we die gekocht en zijn dan ook een
van de weinigen die de console nog hebben.
Ik ben Colin Berwe rs geboren op 17 juli 1987 in
Bloemfontein, Zuid-Afrika. We zijn naar Nederland
verhuisd toen ik 10 jaar oud was, ik woon al 12
jaar in Nederland samen met mijn vader en moeder en mijn kleine broertje.
Ik volg een opleiding verkoopchef op de Handel en
Marketing school ROC en op dit moment loop ik
stage bij Super de Boer.
Ik heb al heel wat hobby`s gehad zoals Taekwondo waar ik mijn zwarte band behaalde. Helaas ben
ik gestopt en overgestapt naar fitnis, omdat ik alleen nog verder wilde voor mijn gezondheid.
Mijn grootste hobby!
Mijn grootste hobby is gamen waar ik en ook mijn
familie echt gek op zijn. We spelen bijna elke dag
het spel World of Warcraft (WoW). We spelen dat
al 3 jaar, sinds de dag dat het spel is uitgebracht.
Toen ik 7 jaar was begon ik al te gamen met een
gameboyconsole met allerlei arcade -pellen. De
overgang naar de Playstation was toen nog echt
groot, niemand had ooit zo`n console gezien,
waarvan de grafische prestatie zoveel keer beter
was dan dat van arcade spellen. Het eerste spel
dat ik me nog kan herinneren is ‘Tekken’,
misschien zegt het je niet veel maar toen was dat
‘Het Spel’. Na een tijdje kwam de nieuwe Tekken
al uit, Tekken 2, waarbij alles nog mooier was en
zoveel beter. Het leuke ervan was dat je steeds
weer niet kon wachten tot een ander spel zou
uitkomen, dat weer beter en mooier zou zijn dan
het vorige.

Na de Dreamcast kwam de Xbox, een nieuwe
console met nog betere prestaties die ook veel
meer mogelijkheden gaf. Door het om te bouwen
kon je media-center installeren op de xbox en nog
veel meer. Je kon het koppelen aan je pc waardoor
je een link had om muziek van je pc af te halen en
af te spelen. Een waar succes. Dankzij Microsoft
die met deze console kwam, kwam er een
geweldig spel uit: Halo, waar ik helemaal gek op
werd. Het was zo mooi en geweldig om te spelen.
Nu hadden we dus een PS, PS2, Dreamcast, Xbox
en kort daarna volgde nog een console de
Gamecube van de makers van Panasonic. Helaas
bleef het niet lang een succes omdat het de reeds
grootste concurrenten moest bijbenen zoals Xbox
en PS 2.
En toe n kwam de Xbox 360!
Na weer een lange tijd van gamen werd er verteld
dat Xbox 360 zou uitkomen en die moest ik echt
hebben, ook al zou ik om 4 uur moeten opstaan en
urenlang buiten in de kou (want het was winter) in
de rij moeten staan wachten totdat de winkel open
ging. Ik was helaas niet de enige en er waren
maar een beperkt aantal xboxen. Ik kreeg hem
helaas niet die dag. Teleurgesteld moest ik horen
van anderen dat het geweldig was en echt mooi.
Maar al gauw bleken er problemen te zijn met de
voeding die zorgt voor de stroom, die bleek te snel
warm te worden en de xbox ging stuk. Microsoft
heeft de console te snel op de markt gebracht
waardoor er nog problemen waren. Nadat de
nieuwere versie uitkwam, kocht ik hem, omdat hij
ook wat goedkoper was geworden en de fouten
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eruit waren gehaald. Ik game dus al een lange tijd
en dat zal ik altijd blijven doen.
Is het een verslaving?
Het is gewoon een verslaving denk ik. Natuurlijk
heeft dat soms wel gevolgen. Je gaat dingen
missen die je wel had kunnen doen, als je minder
voor de tv had zitten spelen. Je sociale leven staat
onder druk, je hebt weinig tijd om met andere
mensen om te gaan en afspraken te maken of
buiten te spelen, dat heb ik dus gemist.
Ook heeft het grote invloed op je schoolprestaties,
die gaan ook achteruit omdat je liever achter een
spel zit. Ik ben toch blij dat ik game omdat ik
ervan hou en het geeft mij rust. Ik speel nu alleen
nog een spel waar je online met andere mensen
kunt spelen: WoW. Het spel is uitgegroeid tot een
van de beste online games. Samen met mijn
familie geniet ik erg van het spel en we zorgen
ervoor dat we er niet te veel in opgaan, want het
kan gebeuren dat je niet echt onderscheid kunt
maken tussen fantasie en realiteit.

Stadsdeelteam Tongelre

Hee ft u vrage n aan de ge meente?
Be nt u n ieuw sg ie rig naar w at er b ij u in de buu rt ge beu rt?
Hee ft u o pme rkingen ove r het groen b ij u in de straat,
ziet u trottoirtegels losliggen of iets anders in de openbare
ruimte dat volgens u niet klopt?
Met al de ze zaken kunt u terecht b ij het
St ad sdee lteam Tonge lre.
Maar ook als u ideeën of sugge st ies heeft ove r
ge meentelijke zaken ho ren w ij d ie g raag.
U kunt ons bellen:
maandag t/m vrijdag

9.00 tot 17.00 uur

Tongelre: Uw wijk, onze zorg.

Hopelijk begrijpen mensen om mij heen nu
waarom gamen een grote rol in mijn leven speelt.
Stadsdeelteam Tongelre

Ik geef de Wisse lpen door aan: Nic k

Telefoon: (040) 238 60 00
E-mail: 2386000@eindhoven.nl

TIJD OM HET GLAS TE HEFFEN!
20 maart 2009 was voor Tuincentrum Soontiëns
een gedenkwaardige dag.
Na bijna 40 jaar hebben Dés en Diny Soontiëns besloten de fakkel over te dragen aan de jongere generatie.
Dat gebeurde tijdens een feestelijke receptie. Opvolgers zijn vanaf die datum Jeroen Soontiëns en
Martijn van de Loo, die al langer bij het bedrijf
werkzaam zijn.
Van links naar rechts: Dés, Jeroen en Diny Soontiëns en Martijn van de Loo.

Computerclub De Doorstart
Wij geven computerles voor beginners.
De lessen worden gegeven in het
computerlokaal van de Brede School
Tafelbergplein 8 op:
- maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en
- maandagavond van 19.00 - 21.00 uur.
De kosten voor 9 lessen zijn €50,- incl. boek en koffie of
thee.
Inlichtingen en opgeven bij: Marga Joosten
tel.040-2815442.
Tot ziens,
Vrijwilligers c.c. De Doorstart
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Door: Fancis en Riet
Maande lijks laten wij u in deze rubrie k ke nnisma ken met mede wijkbe woners die afkomstig zijn uit een ander la nd. Deze maand intervie wden wij Bunkerd Chuiphonoi- roepnaam Sa n- en haa r partner Harry van Kroonenburg. San is afkomstig uit Thailand e n
sinds 2004 woonachtig in Nede rla nd.

San en Harry

Wie is San?
San is geboren in Thailand in de Noordoostelijke
prov incie Udon Thani, een van de 76 provincies
van Thailand. In het dorpje Ban Dun groeide ze op
in een gezin van 4 kinderen, ze heeft een zus en
twee broers.
De leefomstandigheden in Thailand zijn in geen
enkel opzicht te vergelijken met die in Nederland.
Om in haar onderhoud te kunnen voorzien pakte
San- zoals velen in haar land- alles aan om te kunnen overleven. De werkzaamheden varieerden van
het werken op de rijstvelden en straatverkoop van
alles wat geld opbracht tot het werken in restaurantjes toe. Vaak hebben mensen in Thailand
meerdere banen. De laatste jaren van haar verblijf
in Thailand werkte San in het restaurant van haar
nichtje.

Kaart van Thailand

Achtergrondinform atie ov er Thailand
Thailand is een koninkrijk in Zuidoost-Azië, het wordt in
het oosten begrensd door Laos en Cambodja, in het
westen door Myanmar en de Andamanse Zee, in het
uiterste zuiden door Maleisië en in het zuidoosten door
de golf van Thailand, een onderdeel van de ZuidChinese Zee. Thailand heette tot 1949 SIAM. De Thaise
naam van het land is “Prathet Thai”. “Prathet” betekent
land en “Thai” vrij. Thailand betekent dus letterlijk “vrij
land”.

Opperv la kte:
Hoofdsta d:
Inwoners:
Offic iële landstaal
Valuta :
Re geringsvorm:
Re ligie :

513. 115 km 2
Bangkok
65.493. 298
Thai
Bath
Koninkrijk
Boeddhisme 95%

Zes jaar geleden leerde zij Harry van Kroonenburg
kennen. Harry, werkzaam bij Origin in Veldhoven,
was samen met zijn broer, die een vakantiereis
gewonnen had, op vakantie in Thailand.
Bij die eerste kennismaking bleef het niet. Na het
vertrek van Harry bleven zij contact houden en de
wederzijdse liefde bleek zo groot dat San besloot
naar Nederland te verhuizen. Een verblijfsvergunning was snel geregeld en samen met Harry woont
zij nu inmiddels 4 jaar naar volle tevredenheid op
’t Hofke. Samen hebben zij een zoontje Danny, hij
is twee jaar.
Hoe gaat het met het Ne derlands?
San vindt de Nederlandse taal erg moeilijk, gelukkig is Harry er om het een en ander te vertellen en
toe te lichten.
“San ging ¾ jaar naar het ROC om de taal te leren, toen raakte ze in verwachting. Na de geboorte
van Danny volgde ze nog enkele maanden Nederlandse les. Maar onze taal blijft heel moeilijk voor
haar. Nederlands is niet te vergelijken met Thais.
De Thaise lettertekens zijn voor ons ook niet te
ontcijferen.
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“Door veel in contact te komen met Nederlanders
zal San steeds beter Nederlands leren”, vertelt
Harry.
Heeft San een baan?
“Ja, zij werkt drie uur per dag voor een schoonmaakbedrijf op een basisschool in Nuenen. Omdat
ze dat werk helemaal alleen doet kan ze daar weinig taalervaring opdoen en dat is wel jammer.”
Wordt Danny tweetalig opgevoed?
“In zekere zin wel, Danny spreekt Nederlands en
verstaat het Thais goed.”
Zijn jullie de afgelopen vier jaa r nog terug geweest naar Tha ila nd?
“Wij gaan ieder jaar minstens 6 weken naar Thailand”, vertelt Harry, “we zijn er pas nog geweest,
vorige week zijn we teruggekomen.”
San maakt ons duidelijk dat ze het hier nu erg
koud heeft. Ze mist de Thaise zon.
“Als wij daar zijn”, gaat Harry verder, “gaan we
niet trekken maar blijven in het geboortedorp van
San. San heeft daar heel veel familie. Haar oma
wordt binnenkort 100 jaar.
Ik pas me tijdens ons verblijf volledig aan, ik werk
mee met de dorpsgenoten en probeer hen te verstaan.
Thailand is een mooi land. Toen San voor het eerst
in Nederland was en hier de kale bomen zag, dacht
ze dat ze dood waren. In Thailand zie je geen kale
bomen. In het droge seizoen is alles dor, de rest

zijn aanhangers van het Boeddhisme, zo ook San.
Een tempel is er niet in Eindhoven maar zoals San
altijd zegt: “Het geloof zit van binnen”, het maakt
dus niet uit of je in de tempel bent of dat je bijvoorbeeld bidt in de Martinuskerk of in het kapelletje aan de Loostraat. Tot Boeddha kun je overal
bidden.
Ook heeft men in Thailand andere gebruiken en
feestdagen. De Thaise jaartelling is anders dan in
Europa, inmiddels is het in Thailand- zoals in veel
Aziatische landen- het jaar 2552. Het nieuwe jaar
wordt niet ingeluid op 1 januari maar in april.”

Boeddhabeeld

Heeft San hier Tha ise kennisse n?
“Op het ROC en via v ia heeft zij drie goede Thaise
vriendinnen leren kennen. Ze komen vaak bij elkaar en er worden heel lange telefoongesprekken
gevoerd.
Ook gaat er bijna dagelijks een telefoontje naar
Thailand. San heeft uit een eerdere relatie 3 grote
kinderen die in Thailand wonen. Contact met hen is
er veelvuldig en langdurig en dat is ook goed. De
telefoon is hier vaak in gesprek!”

San en Harry op vakantie in Thailand

van het jaar is het een mooi groen land
Ja, Thailand is een mooi land, ik heb het daar altijd
prima naar mijn zin. Ik zie ons hele gezinnetje nog
wel eens naar Thailand vertrekken. Het leven is
daar veel meer relaxed. Er zijn geen sociale voorzieningen, als je geen werk hebt dan heb je ook
geen inkomen, dus dat is wel even anders dan
hier. Maar het is een goed ontwikkeld land, in de
grote steden zijn goede scholen en voldoende studiemogelijkheden. Ook tref je er goed openbaar
vervoer aan en over het algemeen goede wegen.
In de dorpen heb je al die faciliteiten niet.”
Wat mist Sa n het meest?
Harry:“Het leven in Nederland is natuurlijk anders.
De meeste mensen in Thailand zijn erg gelov ig en

En… .. wordt hier Tha is gekookt?
“Jazeker,” vertelt Harry, “San is een bijzonder goede kokkin en kookt heerlijk, meestal Thais. De ingrediënten die ze daarvoor nodig heeft kan ze hier
in de winkels kopen. Maar ze vindt ook Hollandse
kost lekker. Zo smult ze van de erwtensoep die
haar schoonmoeder maakt. Van haar leerde ze ook
hoe je groentesoep en rode kool moet bereiden.”
Voor we a fscheid nemen wille n we nog wete n
of San zic h thuis voe lt in Nede rla nd.
Op haar manier vertelt ze ons: “Ik vind het goed in
Nederland, de mensen zijn goed, vriendelijk en
aardig. We wonen in een fijn huis en hebben leuke
buren.”
Dus San heeft het, samen met haar gezin, prima
naar de zin in onze wijk.
Wij wensen hen voor de toekomst alle goeds en
hopen dat hun droom “zich voorgoed vestigen in
een dorpje in Thailand” ooit uitkomt.
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Een nieuwe lente is weer in de lucht.
Wat is er fijner voor een natuurliefhebber, dan met wat
aangenamere temperaturen naar de vogels en dieren,
maar ook naar de planten te kijken.
Dit keer ga ik in Tongelre op zoek naar roodborsttapuiten in Tongelre. Dat kun je in de winter doen, maar dan
zul je hem zelden hier vinden. Half maart komen ze
weer terug van het winterverblijf, het warme Zuid Europa.
Het is een klein gedrongen vogeltje van zo’n 12 cm.
lang. Een streeknaam voor de roodborsttapuit is koevogeltje. Hij werd zo genoemd, omdat tegelijk met de terugkomst in het voorjaar van de roodborsttapuit uit het
zuiden, de koeien naar buiten gingen en de roodborsttapuit in of naast de wei zat.
Bremschijter is een andere naam. Omdat de roodborsttapuit altijd op de hoogste bremstruik op de heide zit
voor een goed uitzicht, is deze brem witgescheten van
de vogelpoep. Het is maar dat u het weet.
Het mannetje heeft in de broedtijd een zwarte kop met
witte vlekken in de nek en een roodbruine borst. Het
vrouwtje is minder bont gekleurd.
Hij komt voor in kleinschalige cultuurgebiedjes waar
ruige bermen en slootkanten maar ook heggen groeien.
Die hebben we toevallig ook hier in ons Tongelres buitengebied. En daar voelen ze zich thuis. Vaak zie je de
roodborsttapuit op een paaltje zitten of op prikkeldraad,
van waaraf hij de omgeving in de gaten houdt.

Deze vogeltjes voeden zich met insecten, spinnetjes en
wormen maar ook zaden staan op het menu. Soms
heeft het mannetje meer dan één vrouwtje en zij legt 5
à 6 eitjes in een nestje verborgen in de slootkant. Fijn
voor het vrouwtje is, dat het mannetje helpt met de
jongen grootbrengen. Soms worden er wel drie broedsels grootgebracht, omdat ze al vroeg in het voorjaar
beginnen met gezinsuitbreiding.
Als u tijdens een wandeling over de Schuurstraat loopt,
of over het zandpad naar de Bogten (Opwettenseweg)
kun je de roodborsttapuit zien zitten ergens op een
paaltje of op prikkeldraad van een weiland. Neem wel
een kijker mee, want dan zie je `m tenminste goed.
Het is zo’n mooi vogeltje.
Met groengroet, Kees van Grevenbroek

Tuintip van april: Fr uitbomen voor elke tuin
Door Jeroen Soontiëns
Fruitbomen in de tuin zijn in. Door de brede aandacht
voor gezonde voeding en duurzame productie komt de
kweek van eigen groente en fruit weer in de belangstelling. Fruitbomen komen dan al snel aan bod. Ze zijn
gemakkelijk te plaatsen en je hebt er weinig omkijken
naar. Bovendien zijn de bomen door te snoeien prima
in te passen in de stadstuin en kunnen dus in elke tuin
worden toegepast.
Wist u dat een appelras direct van de boom heel anders
kan smaken dan hetzelfde ras gekocht in de supermarkt of groentespeciaalzaak? Door de lange bewaartijd van de moderne fruitteelt is de smaak niet altijd
meer zo oorspronkelijk als die van een verse geplukte
vrucht. Dit is al een eerste reden om uw eigen fruit te
telen. Houd bij het planten van een fruitboom(pje) de
onderstaande tips in de gaten.
De meest geplante fruitboom is de appel. Hiervan is
een keur aan rassen te koop met elk zijn eigen specifieke eigenschappen. Zo zijn er handappels, moesappels,
bewaarappels en zelfs droogappels. Ieder heeft zo wel
zijn eigen voorkeur en heel veel van deze rassen zijn
geschikt voor uw eigen tuin. Het is belangrijk dat een
appelboom bestoven wordt door een appelboom van
een ander ras. Essentieel is dat de bloeitijd van de rassen gelijk is. Daarnaast zijn specifieke eigenschappen
van het stuifmeel belangrijk voor een hogere opbrengst. Wanneer u een appelboom aanschaft moet u
dus rekening houden met een bestuiver. Een uitzondering hierop is het oude ras ‘Sterappel’ dat zelfbestuivend is. Andere fruitsoorten waarbij u rekening moet
houden met de bestuiving zijn peren en pruimen.
Van veel fruitbomen is het ook mogelijk om leivormen
te kopen of te maken. Vooral appel- en perenbomen
worden hiervoor gebruikt als laagstam of hoogstam
leibomen. Door de relatief grote vruchten kan ondanks
de leivorm toch een aardige opbrengst worden behaald.
Leivormen van pruim, kweepeer, perzik, vijg en bessen
zijn daarnaast ook mogelijk. Een voordeel van een leivorm is dat ze weinig ruimte innemen en uitstekend
tegen een muur of schutting geplant kunnen worden.
De stenen nemen veel warmte op en de boom en
vruchten profiteren hiervan. Bovendien kan hoogstam
leifruit ook prima als zichtdekking worden aangeplant.
Mooi en lekker tegelijkertijd!
Het snoeien van een fruitboom is een kunst op zich. Er
zijn verschillende manieren om een boom te verzorgen.
Het is in ieder geval belangrijk voor
de vruchtvorming dat u de lange
verticale groeischeuten die in de
zomer worden gevormd gedeeltelijk terugsnoeit. De meer horizontale takken bevatten de meeste korte
loten die voor de bloemen en
vruchten zorgen. Deze laat u zoveel mogelijk intact.
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Parochiecentrum Tongelre

hieraan mee wil helpen wordt verzocht voor de mis
om 9.30 uur aanwezig te zijn. Meteen na de viering kan alles weer worden opgeruimd.

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

In de hele meimaand wordt elke avond om
19.00 uur het Rozenhoedje gebeden bij het kapelletje. Te beginnen op vrijdag 1 mei.
EERSTE COMMUNIE

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

Martinus

Jozef en
Maria

Antonius

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

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

Er zijn al een paar data bekend voor de Eerste
Communie:
Op 17 mei om 9.30 uur in de Antoniuskerk: Danique Aerts, Mathijs Busch, Tara Dekkers, Lorenzo
Koenders, Gabrielle Schlat mann, Wouter de
Vries, Luna Hoens, Jack Meijer.
Op 7 juni om 11.00 uur in de Martinuskerk: Faye
van Wijngaarden, Merel Colen, Wouter Boullart
en Angel Fietelaar.
Op 28 juni om 11.00 uur in de Martinuskerk: Immaculé Shutshia.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Bab van Hout-Reemers, 93 jr., St. Josephlaan
Kee van Veen-Pruymboom, 81 jr., Oude Doornakkersweg
Tonnie Staals-Joppen, 62 jr., Radiostraat
Frans Visser, 74 jr., Rustenburgstraat
Teddy Keetell, 76 jr., Dagvlinderstraat 2
Dopen:
Alex Frosi
Bram van Nunen
Gabriëlle Schlatman
Sophie Schlatman

OPENLUCHTMIS OP ZONDAG 3 MEI
Op zondag 3 mei wordt om 11.00 uur bij het kapelletje in de Loostraat weer de traditionele Openlucht mis gehouden met muzikale omlijsting van
het St. Martinuskoor. Dit jaar is het St. Catharinagilde aanwezig en na de mis zal een vendelhulde
plaatsvinden en staat er een kopje koffie klaar.
Als het slecht weer is zal alléén de mis in de
St.Martinuskerk plaatsvinden m.m.v. het
St.Catharinagilde.
Verder zal ook dit jaar weer een delegatie van
‘Tussen de Molens’, onderdeel van de Stichting Lunet, in samenwerking met Stichting Gasterij In 't
Ven aanwezig zijn. Zij verkopen na afloop van de
mis onder meer belegde broodjes, gevulde koeken, ‘misbaksels’ en zakjes kleine koekjes.
De werkgroep kan nog enkele vrijw illigers gebruiken voor het opstellen van de zitplaatsen. Wie

Voor de overige communicantjes is nog geen datum bekend (Martijn Janssens, Ties en Joep van
de Sande, Roos en Ryan Hendriks).
Kom ook naar de kerk en doe mee om elkaars eerste communie te vieren!

VORMSEL
Alle vormelingen hebben het boekje gekregen over
Power of Fire op 9 mei in Den Bosch. We vertrekken om 9 uur per trein om aan deze dag mee te
doen. De vormelingen die dan meegaan (11 kinderen), dragen hun zelfgemaakte banier mee. Er
worden ongeveer 1000 vormelingen uit het hele
bisdom verwacht.
Het banier gaan we maken op maandag 20 april,
van 15.30 tot 17.00 uur in de zijzaal van de Antoniuskerk.
Maar hoe komt onze banier er uit te zien? En waarvan gaan we hem maken? En waarmee versierd?
Het is tijd om onze grijze hersencellen te laten
werken! Heb je al een idee? Laat even weten via
telefoon of mail!
Ondertussen is er een overeenkomst met het gospelkoor Messenge rs of Joy uit Veldhoven.
Deze komt zingen tijdens de vormselv iering op 30
mei. Vormelingen en hun familie zijn uitgenodigd
om een keertje mee te doen met de koorrepetitie
op eendinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in
Veldhoven. Er is nog geen datum geprikt. Wie wil?

DOPEN
De doopvieringen zijn op zondag 26 april.
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE

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

dag

datum

tijd

predikant

Zondag

26 april

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs
Jeugddienst

Zondag

3 mei

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

10 mei

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

17 mei

10.00 uur

Ds.P.Speelman

DE ADVENTSKERK IS GELEGEN AAN DE
CAMPHUYSENSTRAAT 4.
TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST . DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

VAN ABBE MUSEUM
Donderdag 19 maart We werden opgehaald door een bus. Het was niet zo lang rijden.
Toen we der waren moesten we naar leszaal. We kregen een bordje met papier en
een potlood. Toen gingen we door het hele museum lopen.
Toen we klaar waren kregen we een kaartje waarmee we gratis naar het Van Abbe museum kunnen met
twee personen. Het was een leuke middag ik
hoop dat we er snel weer heen gaan.

Groetjes Iniki en Jody uit groep 6a

Op woensdag 18 februari 2009 hebben wij cakejes versierd met heel
de klas. De jongens hebben samen cakejes versierd en de meisjes in
een groepje.
Ze waren heel mooi. Het waren verschillende cakejes en je kon kiezen uit een baby’tje, bloemetje of hagedisje. We hebben ze gemaakt van fondant en ze zagen er heel mooi uit. Ze waren mooier dan echte cakejes met
een soort lijm dat je op kon eten.
We hebben woensdag na school ook nog cakejes versierd met
Joella haar kinderfeestje. Ook een tasje en een bloempotje.
Manuela, Groep 6b Zebra’s
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

OPROEPEN VANUIT ’T OUDE RAADHUIS:

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

www.ouderaadhuis.dse.nl

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

Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.

♫

toe!
Weet u nog een goede piano voor ons?
☺

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

⌚

Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.

Onze pia no is aa n vervanging

Onze bargroep is dringend op zoek naar
nieuwe, vrijwillige mede we rkers.
Iets voor u??

Kom langs of bel naar ‘t Oude Raadhuis! Tel.
2811737

WE GAAN WEER WANDELEN

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

⌚

Staan uw wandelschoenen ook al klaar voor de
13e Avondwa nde lvierdaagse
door ons mooie Tonge lre?

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.

‘t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder auspiciën van de Nederlandse/NoordBrabantse Wandelsportbond
van 11 tot en met 14 me i
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden zijn: 2,5 - 5 - 7,5 - 10 en 12,5 km.

Gezelligheid troef.

⌚

Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.

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

De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 4 avonden heeft gewandeld en minimaal 5
km. per avond heeft afgelegd. Kinderen tot en
met groep 3, na 2,5 km per avond.

⌚

Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.

Inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per persoon.
Bij voorinsc hrijving in ‘t Oude Raa dhuis op
woe nsdag 22 april vanaf 18.00 uur € 3,00.

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

Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00
uur bij ‘t Oude Raadhuis.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
⌚

De laatste avond kan voor de langere afstanden of
langzamere wandelaars, eerder gestart worden in
verband met de feestelijke afsluiting onder begeleiding van harmonie De Eendracht.

Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.

Bent u gediplomee rd verkeersregelaa r / brigadie r?

Entree € 1,00

Wilt u ons dan helpen bij de
Avondwandelv ierdaagse van
11 t/m 14 mei a.s.?

⌚

Elke woensdagavond

Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van har te welkom.

Bel dan naar
Fransje Rovers 040-2811383 of
Marianne Ko mmers 040-2812193.
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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) 0401-787 0708
Adres boerderij: Celebeslaan 30,5641 AG Eindhoven

GROENDOMEIN WASVEN APRIL/MEI 2009
Dit voorjaar hebben we veel activiteiten waarin de
ontluikende natuur centraal staat, het is immers
volop lente! We hebben al lammetjes gezien, kuikentjes van onze kippen en in het Groendomein
stoppen we even met de reconstructie om de dieren niet in het nestelseizoen te storen. Toch is er
nog genoeg te doen, daarover leest u hieronder
meer.
Brand in de boerderij!
De laatste tijd worden we opgeschrikt doordat het
Wasven in het nieuws komt: eerst de geplande woningbouw en nu brand! Gelukkig is dit laatste niet
waar. Wel hebben we een brandoefening gehouden. Het is immers belangrijk om te weten wat we
moeten doen in het geval er echt brand uitbreekt.
De oefening verliep zeer goed: vooral als je bedenkt dat veel mensen de boerderij gebruiken in
verschillende ruimtes. De vrijw illigers, het personeel en ook bezoekers zorgden er met z’n allen
voor dat de ontruiming voorspoedig verliep. Natuurlijk hopen we dit in het echt nooit te hoeven
doen!
Reconstructie wa ndeling
Ruim veertig mensen hebben op 15 maart meegedaan aan de Reconstructiewandeling. Tijdens de
wandeling is uitleg gegeven over de reconstructie
van het Groendomein en is een inkijkje gegeven in
de toekomst van het kasteelbos. Om monumentale
en unieke bomen in het gebied meer ruimte te geven, heeft er een opschoning plaatsgevonden. Nog
voor de zomervakantie zullen de paden en bruggetjes worden aangelegd.
Ke rn met pit
Met het project Hof van Tongelre hebben wij meegedaan aan de leefbaarheidswedstrijd voor dorpen
en steden: Kern met Pit. Hof van Tongelre is het
plan voor de herinrichting van het Groendomein.
Recent kregen wij het volgende bericht van de
KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij): “U hebt meegedaan aan de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit met het project Hof van Tongelre. Het doet mij plezier u te kunnen mededelen dat
de hoofdjury heeft besloten aan uw project een
prijs toe te kennen.”
We hebben dus een prijs gewonnen! Op woensdagmiddag 22 april horen we op het provinciehuis welke prijs het is geworden.

Tentoonste lling: Tongelrese Sc hilde rskunst
Op de overloop van de boerderij worden iedere
maand wisselende tentoonstellingen georganiseerd. De volgende tentoonstelling wordt verzorgd
door de schildersgroep die op woensdagavond actief is in de Dependance van ’t Oude Raadhuis. Deze tentoonstelling biedt leuke gevarieerde beelden
vooral ook omdat het allemaal verschillende mensen zijn die dus ook verschillend werk leveren. De
tentoonstelling is nog de gehele maand april te
zien.
Geba kken varkentjes
Een vernieuwing in het assortiment van Tussen de
Molens: varkenskoekjes! Op verzoek van Ecoson
heeft de bakkerij koekjes gemaakt in de vorm van
een varkentje. Ecoson is onze leverancier van biodiesel. Deze diesel wordt gemaakt uit reststromen
van de vleesverwerkende industrie. Op deze manier geven wij vorm aan duurzaamheid, het uitgangspunt van het Wasven!

Natuurthema-avond: Hoor wat zingt daar?
Vogels zingen een lied en dat is niet zomaar. Ze
zingen om een vrouwtje te lokken of om hun territorium, hun eigen leefgebiedje, af te bakenen. Op
de natuurthema-avond van de maand april gaan
we een stuk lopen in het Wasvenbos en luisteren
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we of we de vogels die er zingen, kunnen herkennen aan hun deuntje. Later op de avond gaan we
een vogelquiz spelen.
Deze natuurthema-avond is op vrijdag 24 april. De
avond is voor iedereen van 6 tot 16 jaar. Het is
van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Schop van de
boerderij van het Wasven, Celebeslaan 30. De entree is € 1,50 per persoon.
Lente Seizoe nswande ling
Op zondag 26 april v indt de lenteseizoenswandeling plaats. Dit is een wandeling van 10 kilometer
door het buitengebied van Tongelre onder leiding
van een gids.
Na de wandeling is er gelegenheid om uit te blazen
in Gasterij in t Ven. Maar er is ook een verrassing:
in de Schop van de Wasvenboerderij wordt gratis
voetreflex- massage geboden. Want er is niets fijner dan een gezonde geest in een ontspannen lichaam!
De kosten van de wandeling met gids en gratis
voetmassage zijn € 1,50 per persoon. De wandeling start om 10:30 uur vanaf de boerderij van het
Wasven aan de Celebeslaan 30 in Eindhoven.
U kunt de wandeling natuurlijk ook zelfstandig lopen op een tijdstip dat u het schikt. Er zijn routes
voor twee wandelingen beschikbaar: van 10 of 16
kilometer. De routebeschrijving kost € 1,00 en is
verkrijgbaar in de Wasvenboerderij.

De Gaste rij
Met de feestdagen voor de deur zijn de openingstijden van de Gasterij iets anders dan u gewend
bent. Op Koninginnedag (30 april) zijn wij gesloten. Op Hemelvaartsdag (21 mei) zijn we open tot
18:00 uur (ipv 16:00 uur).
In het Pinksterweekend (31 mei en 1
juni) besteden we weer aandacht aan
de Tongelrese 4 A’s: Aardbeien, Aardappelen, Asperges en Alsjeblieft-nogwat-wijn. Net als vorig jaar kunt u genieten van deze seizoens- en streekproducten. Ook de live- muziek zal niet ontbreken! Nieuwsgierig geworden: houdt dan de informatie in de gaten in en rondom de Gasterij!
Natuurlijk Tongelre
Elke tweede woensdag van de maand is er een
thema-avond over natuur en cultuur in de boerderij van het Groendomein Wasven. Het thema voor
de woensdagavond in mei is nog niet bekend. Meer
informatie kunt u vinden op de website van het
Wasven www.wasven.nl.
Overigens kunt u ook gewoon komen zonder het
onderwerp te kennen: de bezoekers zijn altijd enthousiast over deze Natuurlijk Tongelre-avonden!
De avond begint om 20:00 uur en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De zaal is om 19:30 uur open.
De entree is € 3,00 en daar is een consumptie bij
inbegrepen.

OVERZICHT AC TIVITEITEN, DATA EN TIJDEN
Tentoonstelling: Tongelrese Schilderkunst

Maand april

Natuurthema-avond: Hoor wat zingt daar?

24 april

19:00 uur

Seizoenswandeling: Lente!

26 april

10:30 uur

Natuurlijk Tongelre

13 mei

20:00 uur

Natuurthema-avond: de Collse Watermolen

29 mei

19:00 uur

Gasterij: de 4 A’s

31 mei & 1 juni

HET JONGE LEVEN VAN PLANT EN DIER.
Dat was het natuurthema-onderwerp van 27
maart.
Een nieuwe lente, dus zonnebloemen zaaien op de
akker, maar ook voor thuis.
En op film de geboorte van varkens en een kalfje
bekeken (soms best een beetje eng om te zien).
We hadden ook kuikentjes en natuurlijk de lammetjes waarvan er een voor ons naar binnen is gehaald om hem eens goed te kunnen bekijken en te
aaien. De tijd v liegt zo voorbij.
Ik denk dat het een zonnige zomer zal worden met
al die zonnebloemen in de wijk. Ga eens naar de
site www.wasven.nl en kijk eens bij de natuurwerkgroep.
Veel plezier en tot de volgende keer.
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DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN SCHIJNDEL
GAAN TONGELRE VERLATEN.
Door: Francis en Riet

Na 99 jaar wordt het klooster Huize Ignatius
gesloten en krijgt het gebouw een n ieuwe eigenaar namelijk de GGzE.
Het bericht van sluiting heeft iedereen recentelijk
uit de media kunnen vernemen. Wij spraken met
Zuster Louisa Geven over het vertrek van de zusters uit Tongelre. Ook met een aantal zusters dat
hier nog woonachtig is, zijn we in gesprek gegaan
over hun Tongelrese verleden en toekomst binnen
de congregatie.
De laatste jaren waren de wat oudere zusters de
bewoners van Huize Ignatius. Zij mochten in ons
midden van hun oude dag genieten.
Nu er voor hen meer duidelijkheid is gekomen zijn
wij benieuwd hoe zij een en ander ervaren. Deze
verandering heeft voor hen zeer zeker veel impact.
Maar niet alleen voor hen.

Ook al is de maatschappelijke functie van de zusters anno 2009 minder intensief, ook voor de Tongelrese gemeenschap is de sluiting een groot verlies. Jarenlang vervulden de kloosterlingen een belangrijke taak in onze gemeenschap. Zij verzorgden het onderw ijs voor de Tongelrese jeugd- vooral meisjes waren aan hun zorgen toevertrouw d- en
veel Tongelrese ouderen vonden bij de zusters hun
thuis.
Sinds september 2008 tot het moment dat alle bewoonsters zijn vertrokken, is Zuster Louisa Geven verantwoordelijk voor Huize Ignatius.
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Voorheen was zij 18 jaar werkzaam in Chili. Dat
was in een roerige tijd, in de periode van president
Pinochet. Daarvoor heeft zij in Eindhoven in het
onderw ijs gewerkt.
Nu vervult zij -tot het moment van de definitieve
sluiting- een dubbele functie. Naast haar verantwoordelijkheden voor alle ‘ins en outs’ van het Ignatiusklooster is zij bestuurslid van de congregatie
van de Zusters van Liefde van Schijndel.
“Dat is een prima combinatie”,vertellen de zusters
ons. “Hebben we een vraag aan het bestuur, dan
zitten we nu dicht bij het vuur en krijgen per omgaande antwoord.”
Zijn e r nog veel klooste rs en waa rom wordt
juist dit klooste r geslote n?
Zuster Louisa Geven: “Het bestuur van de congregatie heeft in de periode 2000-2006 een zestal
kloosters gesloten (Eindhoven- Kloosterdreef,
Kaatsheuvel, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, St. Anthonis en Geldrop). Het proces van de sluiting is
steeds tijdig aangekondigd, voor alle zusters is
passende woonruimte gevonden en ook voor alle
medewerkers zijn in het Sociaal Plan de aangegeven maatregelen uitgevoerd, waardoor op alle
plaatsen de sluiting nagenoeg probleemloos is verlopen.
In december 2007 heeft de woon-zorgcommissie
van de Congregatie haar bevindingen geformuleerd
en aangeboden aan het bestuur. Daarna is in de
bestuursvergadering het besluit genomen om Huize Ignatius in 2010 te sluiten. In de praktijk blijkt
nu dat sluiting enige maanden eerder zal plaatsvinden. Voor de zusters en medewerkers maken
die paar maanden niet zo veel uit, het is alleen
jammer dat we hierdoor net niet het 100 jarig bestaan van Huize Ignatius kunnen vieren. Maar dan
vieren we natuurlijk het 99 jarig bestaan, want we
vieren alles!!!”

blijvers in herinnering.
“Vanmorgen hebben we afscheid genomen van
weer 4 medewerkers. Het was weer een drukte
van belang en ondanks het afscheid toch heel gezellig. Veel personeelsleden- de kok, verzorgend
personeel en huishoudelijke dienst- zijn al overgeplaatst naar het moederhuis in Schijndel, de Augustijnen of Dommelhoef. De medewerkers hier
hebben voorrang als in een andere Vitalisgroep
personeel gev raagd wordt.”
Welke zuste rs zijn e r nu nog e n wat vinden
zij va n hun verhuizing naa r e lde rs?
Zuster Ma gda va n de r Heyden:

De congregatie moet nu eenmaal, gezien het afnemende aantal bejaarde zusters, een aantal kloosters afstoten en het gevolg daarvan is de verkoop
van dit klooster aan de GGzE.
We zijn blij met deze verkoop vooral omdat er
weer een zorginstelling in wordt gevestigd. Dit past
prima in de zorgv isie van de congregatie.”
Hoeveel kloosters blijven er over?
“Na sluiting van Huize Ignatius heeft onze congregatie nog twee huizen: het moederhuis en klooster
Annahof, beide in Schijndel. De laatste is een verzorgingshuis met 40 plaatsen.”
Hoeveel zuste rs zijn e r nog?
“De congregatie telt nu nog 239 zusters met een
gemiddelde leeftijd van ruim 80 jaar. In januari
2008 waren er nog 38 zusters in dit klooster nu
nog 13. Om het klooster leefbaar te houden blijven
er 6 zusters tot het moment van sluiting.”
Op een groot wandkleed kunnen we zien welke zusters
al verhui sd zijn, ’n zonnestraal houd t hen bij d e achter-

Ik heb altijd in Geldrop gewoond en woon nu sinds
twee jaar in Tongelre in een fijne omgeving. Ik geniet altijd van de fietstochten hier in de natuur. Ik
heb altijd in de verpleging gewerkt en blijf dat ook
doen. Ik verhuis naar een flat in Geldrop en hoop
daar nog lang actief te kunnen zijn in het vrijw illigerswerk wat ik daar nu ook doe.”
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“Ik ben mijn kloosterleven begonnen in Son in de
keuken. Daarvoor heb ik jaren in een opvanghuis
voor gescheiden mensen in Delft gewerkt. Tot voor
kort was ik nog zeer actief in het parochie- en
vluchtelingenwerk in de Strijpsestraat. Nu doe ik
het wat kalmer aan.”

Zuster Albe rtina Lammers :

Zuster La ure ntia van de Sande n:

“Ik heb een heel divers arbeidzaam verleden. Van
oorsprong ben ik handwerklerares maar ook heb ik
als kok gewerkt. Nu doe ik dat niet meer maar ik
ben nog steeds een van de chauffeurs van het
klooster. Als andere zusters ergens naar toe moeten dan breng ik hen weg met de auto. In totaliteit
heb ik in 12 verschillende kloosters gewoond.”
“ Altijd ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg. 40 Jaar was ik hoofd van de verloskamer in het ziekenhuis in Geldrop. Met mijn 89 jaar
mag ik het nu wat rustiger aan doen.

Zuster Godelieve Moone n:

Zuster Ma gdala Sinninge :

“Ik woon nu 18 jaar hier. In die jaren was ik
steeds op pad voor de medezusters die aan huis
gebonden waren. Zo ont moette ik veel mensen.
Boodschappen doen is nog steeds mijn hoofdtaak,
in ons huis heb ik ook nog vele taken.

“Ik ben 35 jaar werkzaam geweest in het onderwijs in Vught. Daar heb ik ook veel pastoraal werk
gedaan.”

Zuster Gerdina Tromp:

Zuster Pancratia va n Hees wijk:
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“Van alle aanwezige zusters ben ik het langste
hier: 21 jaar. Daarvoor heb ik jarenlang gewoond
en gewerkt als kok in ons klooster in Raamsdonkveer.
Ik heb altijd gedacht dat Huize Ignatius mijn laatste huis zou zijn”, vertelt Zr. Pancratia. “Ik heb
hier altijd graag gewoond. Ik hou van de Tongelrese mensen, ze zijn vriendelijk.
Niet alleen ik, maar wij allen zullen Tongelre missen!”
In deze laatste zin verwoordt ze de gevoelens van
alle aanwezige zusters.
En wie wa ren er afwezig?
Zuster Pauline van de Ven:
Zij is een fanatieke wandelaarster, zij houdt haar
medezusters op de hoogte van alle nieuwtjes die
zij hoort en ziet tijdens haar wandelingen door onze wijk. Ook zuster Annete Renders, een van de
chauffeurs van het klooster en de zusters Adelheid Haarsma en Genoveva van de Wijdeven
waren niet aanwezig tijdens het interview.
Hoe ziet de toe komst e ruit?
De meeste zusters verhuizen naar het moederhuis
in Schijndel. En zoals ze eenstemmig zeggen: “We
gaan naar een bekend huis waar we veel zusters
kennen en ons snel thuis zullen voelen. Ook in
Schijndel kunnen w ij onze dagelijkse bezigheden
zoals o.a. bidden, rummycuppen, tv kijken en brieven schrijven voor Amnesty voortzetten. Ook daar
kunnen we gezellig met elkaar samenzijn, op familiebezoek gaan en vriendschappen onderhouden.
We zullen ons daar niet vervelen.”

1 Februa ri 2010 sluiten de zusters deze deur!
Volgende maand belichten wij in een vervolgartikel
de plannen die het GGzE heeft met Huize Ignatius.

BESCHERMENDE WOONVOORZIENING GGzE
IN HUIZE IGNATIUS
Wellicht heeft u al eens van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE) ge-

hoord? GGzE biedt hulp aan kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen met psychiatrische problemen. Deze hulp kan heel verschillend zijn en
kan kort duren of heel lang. Dat hangt af van het
probleem dat de cliënt heeft.
Zo is het bijvoorbeeld niet voor iedereen gemakkelijk om zelfstandig te wonen. GGzE begeleidt volwassenen en ouderen die door hun psychiatrische
problemen hier moeite mee hebben. Deze mensen
wonen in een huis van GGzE waar begeleiding is of
zij wonen thuis en krijgen daar ondersteuning. Ze
worden geholpen bij zaken die ze niet zelfstandig
kunnen doen.
In de loop van 2010 wordt Huize Ignatius een
thuis voor een groep mensen met een psychiatrische beperking die niet geheel zelfstandig kunnen
wonen. Ook zal het team begeleiders en de staf
van het GGzE centrum woonbegeleiding gehuisvest worden in Huize Ignatius.
GGzE heeft verschillende Beschermende Woonvormen (BW) in Eindhoven. Sommige zijn kleinschalig
waar 2 tot 4 mensen in een woning leven. In andere BW’s wonen meerdere personen. Op die manier kunnen wij zoveel mogelijk tegemoet komen
aan de behoeften en wensen van onze cliënten en
kunnen zij zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid wonen op een plek naar eigen keuze. Onze bewoners zijn volwassenen van 18 tot 65 jaar
en ouder.
Binnen de Beschermende Woonvorm zijn 24 uur
per dag begeleiders aanwezig. Zij begeleiden de
cliënten in het dagelijkse leven en de ondersteuning varieert van hulp bij huishoudelijke werkzaamheden en een bezoek aan huisarts of apotheek tot aan begeleiding bij het ondernemen van
vrijetijdsactiviteiten. Vanuit de Beschermende
Woonvormen worden ook cliënten begeleid die
zelfstandig in de wijk wonen maar nog ondersteuning nodig hebben.
Wij streven naar zo normaal mogelijk; dat betekent dat wij proberen deel te nemen aan de activiteiten in de buurt en er ook onze boodschappen te
doen. We doen er alles aan om een goede buur te
zijn en hopen dat de contacten met de omwonenden goed zijn zodat er ook zaken bespreekbaar
kunnen worden, de lijnen kort zijn en dat we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken. In de
komende periode zullen wij regelmatig contact
zoeken met de buurt(verenigingen) en u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
In het wijkcentrum ’t Oude Raadhuis kunt u het
verslag verkrijgen van de informatiebijeenkomsten
die op 17 maart hebben plaatsgevonden.
Ad van Asseldonk
Centrummanager GGzE centrum woonbegeleiding
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Recept van de maand april: Aspergetaartje met geitenkaas en hazelnoten door Gasterij in ‘t Ven

Ingrediënten:
SCOUTING DOORNAKKERS GENOMINEERD
IN FOTOWEDSTRIJDVRIJWILLIGERSPUNT



1kg. asperges



300 gr. zachte geitenkaas




6 el. koksroom



1 tl. honing




1 zakje verse rucola (30gr.)



1 zakje hazelnoten, grof gehakt en geroos-

Vrijdag 20 maart 2009 was de prijsuitreiking van
de fotowedstrijd van Vrijwilligerspunt Eindhoven.
De insteek van het Vrijw illigerspunt was het in
beeld brengen van de Eindhovense vrijwilliger, in
het kader van Make a Difference Day (MADD)
2009.

2 eidooiers

6 plakjes bladerdeeg

terd

Uit de 140 inze ndinge n zijn de afgelopen weken
10 foto’s genominee rd, waaronder onderstaande foto van Scouting Doorna kkers.

Benodigdheden:

*

Springvorm doorsnede 24 c m, ingevet

Bereiding:

*

Asperges koken en uit laten lekken ( evt.
vocht bewaren om soep van te maken).

*

In een kom geitenkaas los roeren met 4 eetlepelsl melk, 1 eierdooier en de honing.
Rucola erdoor scheppen en op smaak brengen met zout en peper

*

Oven voorverwarmen op 200 °C . Bladerdeeg ontdooien. Het aanrecht bestuiven met
bloem. Plakjes bladerdeeg opstapelen en uitrollen tot een langwerpige lap, waarbij u de
rand iets dikker laat. De deeglap op de met
bakpapier beklede bakplaat leggen en bestrijken met het geitenkaas mengsel, de
rand v rij houden. Asperges over het deeg
verdelen.

*

Andere eidooier loskloppen met de rest van
de melk. De aspergetaart hiermee bestrijken. In de oven de taart in ca. 30 min.
goudbruin bakken.

*

Hazelnoten grof hakken en kort roosteren in
een droge koekenpan.

*

Aspergetaart uit de oven nemen en bestrooien met de hazelnoten, in mooie punten snijden en op een lekkere aangemaakte salade
leggen.

De tien genomineerde foto’s gaan de rest van het
jaar 2009 ‘op reis’ door Eindhoven. Zo komen de
foto’s afgedrukt op grotecanvas doeken o.a. te
hangen in het stadhuis, de bibliotheek en andere
openbare gebouwen in Eindhoven. Zo kan de gehele bevolking zien hoe zeer de Eindhovense v rijwilligers de handen uit de mouwen steken, zo ook
bij Scouting Doornakkers.
Uiteindelijk heeft de foto “Voetbalvlaggen” met
daarop een v rijw illiger van de Woenselse Voetbalvereniging WVVZ gewonnen. Gefeliciteerd!
Meer informatie over het vrijw illigerspunt Eindhoven: www.vrijw illigerspunteindhoven.nl

Smakelijk eten
Groetjes Roel en Sione
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VERSLAG AFTRAP BOOMESTAFETTE
Eindhoven was dit jaar samen met Oirschot gastheer voor de nationale viering van Boomfeestdag.
En dit was een speciale viering met een boomestafette waarbij iedere dag een ander stadsdeel de
boomfeestdag vierde.

Tijdens de boomplantdag is er door een groep kinderen fruitbomen gepoot zodat het Wasven inmiddels een eigen boomgaard heeft, vol met bomen
van oude Brabantse rassen zoals de notarisappel,
de juttepeer en de Brabantse Bellefleur.
Op maandag 9 maart vond de aftrap van de
Boomestafette plaats bij het Wasven. Eric van Doren, wijkcoördinator voor ’t Hofke, was die dag
gastheer namens het Stadsdeelteam Tongelre. Hij
vond het Wasven “een schitterende locatie voor de
aftrap van deze succesvolle ochtend”.

Foto’s: Jan Wijn

De ochtend begon met een theatervoorstelling.
Een groot aantal leerlingen van de basisscholen De
Reiger, De Boog en Boschakker en veel belangstellenden volgden het optreden van Mangs Maskertheater en de studenten van het ROC. Vervolgens
gaf burgemeester Van Gijzel de aftrap voor de
boomplantdag door een es te planten. Eric van Doren: “Daarmee had Tongelre als enige een echte
burgemeestersboom!”
Naast de burgemeester waren namens de stichting
Nationale Boomfeestdag Peter Derksen (directeur)
en Sandra Reemer (ambassadrice) aanwezig.

Een andere groep kinderen leerde tijdens een
Boomsafari meer over bomen en het bos. Eric:
“Dat is immers ook het doel van de boomplantdag,
kinderen het belang bijbrengen van het groen in
de directe leefomgev ing”. En daarvoor is het Wasven een ideale plek erkent ook Eric: “Het Wasven
heeft een speciale band met bomen, zij zijn immers begonnen met het vragen van aandacht voor
behoud van bomen in het stedelijk gebied. Volgend
jaar komen we met de boomplantdag zeker in Tongelre terug!”
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1782.25.983 t.n.v. Wijkblad Rond ‘t Hfoke.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
OP 17 MEI 2009 CONCERT CA NTA LIBRE

LAAN IN RIJP!

Op zondag 17 mei 2009 voert Canta Libre de Harmoniemesse van Joseph Haydn uit in de Antonius van
Paduakerk. Canta Libre is een gemengd koor onder
leiding van Reinout Godschalk en bestaat uit 30 leden; waarvan een aantal uit Tongelre.

"een fraaie kiek uit Tongelre”

De Harmoniemesse is de laatste mis van 14 missen
die Haydn in zijn leven heeft geschreven. Het is
prachtige, inspirerende en harmonieuze muziek,
heerlijk om naar te luisteren, vooral in een kerk waar
de muziek prachtig tot zijn recht komt.
2009 is ook het Haydn jaar. Heel Oostenrijk besteedt
daar aandacht aan. Wenen alleen al eert de componist dit jaar zelfs met 1.500 verschillende evenementen! Canta Libre wordt begeleid door piano, pauken
en bas en de solisten zijn leden van het koor zelf.
Aanvang concert: 16.00 uur (deur open om
15.30 uur)
Toegangsprijs: volwassenen € 5,00 en kinderen
€ 1,00
Duur van het concert: ca. 1 uur.

Knipsel uit Katholieke Illustratie december 1923
En dat moet toch ons eigen beukenlaantje hier in
Tongelre zijn!?
Meer foto’s van Eindhoven gemaakt door Frans van
Beers kunt u vinden op
http://stillicht.blogspot.com/

BRADERIE HAAGDIJK 21 MEI

WIJ KLOPPEN WEER BIJ U AAN!

Na een jaar van onduidelijkheid gaat
scouting St. Frans dit jaar wederom de
braderie op Haagdijk organiseren.

Beste lezers,
Alweer een fors aantal jaren is de werkgroep Rond ’t
Hofke in touw om uw wijkblad maandelijks in elkaar
te zetten. Wij doen dat met veel plezier en uit de vele
positieve reacties begrijpen wij dat u het wijkblad nog
steeds weet te waarderen. Het spreekt voor zich dat
het maken en verspreiden van een wijkblad kosten
met zich meebrengt.

Zoals gebruikelijk zal deze worden gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag
21 mei.
Wij hopen u daar te ontmoeten.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele
adverteerders hebben, maar de opbrengst van de
advertenties is niet toereikend om het wijkblad in
stand te houden; we kunnen er slechts ’n gedeelte
van de kosten mee dekken.
DAAROM KLOPPEN WIJ BIJ U AAN.
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige
bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van
de actie van vorig jaar, hebben wij er het volste vertrouwen in dat u ook dit jaar ons wijkblad wilt steunen.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel
van wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen
aan de leefbaarheid in onze wijk.
Heeft u onze bezorger gemist? U kunt uw bijdrage
ook overmaken op bankrekeningnummer

BRADERIE ‘T HOFKE 1 JUNI
Uiteraard zal dit jaar de braderie rondom ‘t Hofke
weer door Scouting St Frans worden georganiseerd.
Op 2e Pinksterdag, maandag 1 juni, zal het evenement voor de 16e keer plaatsvinden. Als het weer
een beetje mee wil werken zal ook dit jaar de markt
weer een succes worden. Wij zijn er trots op dat de
braderie tot in de verre omgeving een begrip is geworden. Mochten er wijkbewoners zijn die leuke of
nieuwe ideeën hebben voor dit evenement dan houden wij ons aanbevolen.
Tot ziens op 1 juni.
Scouting St Frans Tel 281 61 86
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In memoriam Pia van der Steeg
Op 21 maart 2009 is Pia van der Steeg overleden.
Na een strijd tegen ziekte heeft zij helaas op moeten geven.
De uitvaart heeft op haar uitdrukkelijk verzoek in besloten kring plaatsgevonden.
Pia was een markante vrouw die in haar leven klaar stond voor anderen maar van geen bedankje wilde weten;
het allemaal normaal vond wat ze deed.
Die als vrijwilligster heeft gewerkt bij 55+ van Welzijn Eindhoven. Daar was ze bezig met haar hobby: knutselen.
Ook voor de Huurdersvereniging heeft ze veel betekend.
Toen Jan actief betrokken raakte bij de Huurdersvereniging is Pia ook betrokken geraakt. Alleen veel minder
zichtbaar voor de meeste mensen.
Zij deed de was, zoals theedoeken, handdoeken, gordijnen etc.
Als er iets georganiseerd werd, was Pia in de keuken te vinden, waar zij zorgde dat alles op rolletjes liep. Zij zorgde voor de koffie en de thee, smeerde de broodjes, maakte de toastjes en zorgde dat het niemand aan iets ontbrak. Ze was er een uur van tevoren om alles klaar te zetten en een uur daarna om af te wassen…
Sinds 1998 was zij de coördinator van de hobbyclub voor en door bewoners die iedere woensdagavond bijeen
kwam. Zij ging op zoek naar benodigde materialen, kwam met ideeën en was iedere woensdag present om de
hobbyisten met raad en daad terzijde te staan.
Tevens regelde zij al sinds 1998 alle kinderactiviteiten in de buurt. Tijdens de grote evenementen maar ook op de
zaterdag of woensdagmiddag zo’n 4 tot 6 x per jaar. Daar was ze gedurende het hele jaar mee bezig, om ideeën
te verzamelen, materiaal te verzamelen en inkopen te doen en alles zo goedkoop mogelijk zodat de ouders niets
bij hoefden te dragen aan materiaalkosten.
Daarnaast was ze altijd gastvrij voor de mensen die aan de deur kwamen met vragen voor Jan. “Je kunt ze toch
niet buiten laten staan”, is een bekende uitspraak van haar .
Ze wordt door een aantal mensen in de buurt gezien als een soort “buurtmoeder of oma” die wel raad wist met
problemen. Tijdens de renovatie in 1995 heeft zij gedurende een aantal weken zelfs als kraamadres gefungeerd
voor een net bevallen bewoonster.
Sinds 1994 was Jan op de voorgrond actief en in de buurt was Pia dat op de achtergrond, altijd bescheiden, niets
was haar te veel.
Op 9 februari heeft zij van de gemeente Eindhoven de vrijwilligerspenning in ontvangst mogen nemen.
Wij wensen haar familie alle sterkte toe met dit verlies.
Wij zullen haar missen.
Bestuur Huurdersvereniging Vlinderflats
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Babysithoek

Reserveren kan via
klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl of gewoon in de
vestiging.
Bijzondere openingstijden
Op donderdag 30 april is de bibliotheek gesloten in verband met Koninginnedag.

J ongens en me is jes , geef je b ij de re dac tie op a ls
babys itter en w ij p laats e n je naa m in d ez e rubriek!

Sa ndra Dir k x (1990), Br a bis 57. T e le fo o n 281 26 57 o f
06- 153 17 910. Ik kijk e r na a r uit om bij u op t e pa sse n.

Se bas t ia a n v a n Ro o n (1992), Kr o mm e nbee m d 34.
T e le foo n: 244 45 19. O p z oe k na ar e e n be t rouwbare
oppa s? Da n be n ik de ge ne na a r wie u op z oe k be nt!

GEBABBEL UIT DE BIBLIOTHEEK

Bubbelende drankjes, magische bellen, polymeren, elektriciteit en lucht ... Misschien stijg je wel op? Mad Science geeft in de week van de meivakantie weer verschillende techniekworkshops voor kinderen van 5
t/m 10 jaar die altijd willen weten hoe iets werkt.
maandag 27 april
11.00 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Vaartbroek
13.15 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Woenselse heide
15.30 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Meerhoven.
dinsdag 28 april
11.00 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Achtse barrier
13.15 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Strijp
15.30 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Centrum
woensdag 29 april
13.00 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Mensfort
13.00 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Stratum
15.30 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Gestel
15.30 uur Korte mad science show + doe-eilanden
vestiging Herzenbroeken

Gewijzigde openingstijden.
Met ingang van 1 mei 2009 gaan de openingstijden van
de wijkvestigingen in Eindhoven veranderen. In Herzenbroeken komt er op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag een half uurtje bij. De openingstijden worden als
volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
11.00

–
–
–
–
–
–

17.30
20.00
17.30
17.30
17.30
16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gratis lenen van sprinterboeken
Met ingang van 1 mei verandert het tarief van de sprinterboeken. Sprinters in boekvorm kunnen voortaan gratis worden geleend. De uitleentermijn verandert niet.
Deze blijft 1 week.
Banenmarkt in Bibliotheek Eindhoven
I.s.m. o.a. Start People, Tènce Uitzendbureau, Studentalent, Vacansoleil, Randstad, Koninklijke Luchtmacht
Ben jij op zoek naar die ene leuke of leerzame vakantieof bijbaan? Of zoek je juist fulltime werk? Bezoek dan op
1 mei de banenmarkt in Bibliotheek Eindhoven. Je kunt
je ook meteen inschrijven voor de baan die bij jou past!
Hou www.bibliotheekeindhoven.nl in de gaten voor meer
informatie.
Bibliotheek Eindhoven, vestiging Centrum
(deWitteDame). Vrijdag 1 mei (15.00 - 20.00 uur). Toegang gratis.
Voorlezen
Op woensdag 6 mei wordt er weer voorgelezen in vestiging Gestel. Deze keer
uit het boek
“Welterusten Dikkie Dik”
van Jet Boeke. Een
heerlijk nieuw verhaal
over de rode kater Dikkie Dik, bekend van Sesamstraat. Dit boek is
één van de tien favoriete prentenboeken die
centraal stonden bij de
Nationale Voorleesdagen
2009. Na afloop krijgen
alle kinderen een traktatie en een kleurplaat.
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Tijd: 14.30 – 15.00 uur.
Toegang gratis.
Tentoonstelling
Renate Vullings heeft de maanden april en mei een expositie in de bibliotheek. Kom gezellig eens kijken wat
voor leuks en inspirerends iemand uit de wijk te bieden
heeft.

*Toegang: Leden € 3,50 / Niet-leden € 4,50
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DE LAATSTE LEVENSFASE THUIS!
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste
fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Het is dan
goed om te weten dat er vrijwilligers zijn, die tijd
hebben om de zieke en de mantelzorger in de
thuissituatie te helpen.
Deze ondersteuning wordt door Stichting Vrijw illigers Terminale Zorg in Eindhoven geboden.
In de volgende situaties kunt u een beroep
doen op de vrijwillige rs.
u bent ziek en kunt niet meer alleen thuis zijn;
uw partner en/of kinderen raken overbelast;
er is niet voldoende mantelzorg beschikbaar.
Het gaat hierbij om:
tijdelijk aflossen van de naasten (o.a. de mogelijkheid geven tot rusten, een bezoek, een
boodschap doen of bijvoorbeeld sporten);
een luisterend oor;
waken.
De v rijwilligers kunnen zowel overdag als in de
avonduren worden ingezet.
Voor de nachtelijke uren zijn er beperkte mogelijkheden.
Hoe kunt u hulp aanvra gen?
U kunt contact opnemen met de coördinatoren van
VPTZ- Eindhoven. Telefonisch bereikbaar via nummer: 06- 54 24 06 25

Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bev indt?
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een
kaartje of een e- mail met een nauw keurige
plaatsbepaling van het object, samen met uw
naam, adres en telefoonnummer naar de redactie:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet. nl
Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.

Oplossing Wie Weet Waar maart:
Het huis op de foto staat aan de Wolvendijk en
heeft huisnummer 141.
Vorige maand kwam het goede antwoord van
Monique Groenland
Dagvlinderstraat 10.

Voorkom muggen in de slaapkamer door een pantysokje
met daarin lavendel boven uw bed te hangen.
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Verkeersveiligheid rondom
basisschool De Boog

Al jaren wordt er gesproken over de onveilige situatie op en rond de oversteekplaats bij de Koudenhovenseweg Zuid ter hoogte van basisschool De
Boog. Iedereen die hier wel eens overgestoken is
weet dat dat soms gepaard gaat met gevaar voor
eigen leven.
In september 2008 is de directie van De Boog samen met haar verkeersbrigade gestart met intens
overleg met gemeente Eindhoven en de politie
Brabant ZuidOost. Al heel snel was voor alle partijen duidelijk dat de verkeerssituatie rondom ’t Hofke vooral voor voetgangers en fietsers niet ideaal
is.
Toch is een verkeerssituatie als deze niet direct
structureel op te lossen; er moet rekening gehouden worden met de nieuwbouw van de school, de
bouw op het binnenterrein van ’t Hof ke en de verkeerssituatie in de hele wijk moet onder de loep
worden genomen.
Een oplossing waar w ij heel tevreden over zijn is
ons aangeboden en wordt uitgevoerd in de aankomende meivakantie (27 april t/m 8 mei) De verkeerslichten zullen dan worden verplaatst naar de
oversteekplaats bij de kapper op ’t Hof ke waardoor
het oversteken voor iedereen veiliger zal worden.
Het verkeer dat (met voorrang) vanaf ’t Hof ke bij
de pinautomaat komt zal het oversteken niet meer
belemmeren. Na de meivakantie zal alles in bedrijf
zijn en wordt er in die week overgestoken onder
leiding van de verkeersbrigadiers en de politie.
Daarnaast zal op niet al te lange termijn de bocht
vanaf ’t Hofke bij de pinautomaat naar de Kouden-

hovenseweg Zuid scherper worden gemaakt waardoor de snelheid van automobilisten in die bocht
een heel stuk zal afnemen.
Op het afgebeelde kaartje kunt u de nieuwe situatie zien. De huidige plaats van de stoplichten is
met zwarte kruisjes aangegeven, de nieuwe plaats
met zwarte driehoekjes.
Toch blijft het oversteken voor kinderen in de basisschoolleeftijd altijd gevaarlijk en zullen de verkeersbrigadiers de kinderen en ouders begeleiden
bij het oversteken. De huidige verkeersbrigadiers,
de kinderen en hun ouders zullen bevestigen hoe
belangrijk dit is. Toch is er ook dit jaar weer een
tekort aan verkeersbrigadiers. Langs deze weg willen wij een oproep doen aan wijkbewoners die wekelijks een kwartiertje tijd hebben om onze kinderen veilig over te laten steken. Wilt u uw steentje
bijdragen als verkeersbrigadier of meer informatie
verkrijgen dan kunt u contact opnemen met
Debby de Wilde, coördinator verkeersbrigadiers
(040-2820889) of
via de mail:
verkeersbrigadier@onsneteindhoven.nl .
Wij hopen dat op deze manier onze w ijk weer een
beetje veiliger wordt voor iedereen!
M. Pronk, directeur basisschool De Boog

X
X
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moeders, vaders en de juffen zo stil worden bij het
zien van de vlinder die uit zijn cocon kruipt en een
hele mooie groene vlinder wordt. Sven zei dat zijn
vleugeltjes nog nat waren en er een beetje bloed
bij kwam, maar de vlinder had gelukkig geen pijn.
Ook natuurlijk super leuk dat wij net op tijd waren
om dit mee te maken.
Bij peuterplaza ‘t Hof ke stond in de maand maart
Rupsje Nooitgenoeg centraal.
Rupsje Nooitgenoeg heeft aldoor honger. Elke dag
van de week eet hij zich een beetje ronder met
blaadjes, met zoets en gezonds tot hij barst van de
buikpijn. Rupsje Nooitgenoeg spint een cocon om
zich heen en ontpopt als een prachtige vlinder.
Zo leren kinderen spelenderwijs de dagen van de
week en ze leren de verschillende vruchten kennen
die rupsje Nooitgenoeg allemaal eet!

Voor Sven is het elke keer weer een plezier om
naar de peuterzaal te gaan!!
Mijn complimenten als ouder voor peuterplaza ‘t
Hof ke voor de thema's en activiteiten die ze elke
keer weer organiseren!!

Van de vlinderstichting hebben ze een pakketje met
eitjes, rupsen en poppen van het koolwitje gekregen.
De kinderen hebben het er druk mee, ze mogen de
dieren verzorgen, ze helpen het hok schoonmaken,
want de rupsen maken veel gele poepjes en die
stinken, vindt Sven. Ook eten de rupsen onbespoten kool.

Koolw itje: vrouwtje

Elke keer als ik mijn zoontje Sven naar de peuterzaal breng vliegt hij naar binnen om te kijken hoe
het met de rupsen gaat.

Koolw itje:mannetje

Een Tonge ric k is een Tonge lrese limeric k

Afgelopen donderdagochtend bracht ik Sven naar
de peuterzaal en gelukkig kwamen we nèt op tijd
binnen bij juf Mary-Lou. Sven gaat vlug kijken of
de vlinder geboren wordt uit de cocon, zoals hij het
noemt en roept naar de andere kinderen: "Kom
vlug kijken!! De vlinder komt "!
Iedereen is er stil van .........zo mooi was het om te
zien wat een werk de vlinder heeft om geboren te
worden en uit zijn cocon kruipt.

Un houthakker in ut Wasvenbos
Sloeg er met zunne bijl flink op los
Maar hij werd muug van al da hakke
Vural van die bomen mè die zwaore takke
En mè de schaft, ging ie dan
maor slaope op het mos
Waarom s lapen

Uit het raam worden de kinderen naar binnen geroepen om het grote moment waar alle peuters zo
lang op hebben gewacht mee te maken.
Ik vind het geweldig om te zien dat alle kinderen
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ze niet altijd?

STICHTING OVERLEG VA N
OUDERENOR GA NISA TIES

OVO staat voor Stichting Overleg van Ouderenorganisaties en bestaat intussen meer dan 15 jaar.
OVO is een overkoepelend adv iesorgaan waarin de
vier Eindhovense ouderenbonden (KBO, PCOB, ANBO en PVGE) participeren. Haar uitgangspunt is
het behartigen van de belangen van de senioren,
vanaf 55 jaar, in Eindhoven.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
RODE KRUIS TELEFOONC IRKELS
Een telefooncirkel is een groep mensen, die elkaar
dagelijks belt, in een vaste volgorde en op een
vast tijdstip. Om even bij te praten, maar ook om
bij elkaar na te gaan of het goed gaat. Dit geeft de
deelnemers een gevoel van zekerheid.

Om tot een zo goed mogelijk inzicht te komen is
OVO op zoek naar senioren die ons kunnen informeren over de behoeften, wensen en knelpunten
van senioren in Tongelre.

Het Rode Kruis Eindhoven e.o. heeft dringend behoefte aan vrijw illigers in Tongelre (dagleid(st)ers)
voor de telefooncirkels.

OVO komt graag met u in contact als u goed op de
hoogte bent van de situatie van senioren in Tongelre. Dit kan zijn op persoonlijke titel maar ook
als vertegenwoordiger van een organisatie waar
senioren deel van uit maken.

Een dagleid(st)er start op één of twee vaste dagen
per week om 9.00 uur een cirkel te beginnen bij de
eerste deelnemer. Daarna bellen de volgende deelnemers elkaar. De laatste deelnemer belt weer
naar de dagleid(st)er en daarmee is de cirkel rond.
Dit vergt ongeveer een half uurtje per dag van de
vrijwilliger.

Wij hopen dat velen van u zich aangesproken voelen en contact met ons opnemen.
Voor meer informatie: Stichting OVO,
Kronehoe fstraat 21-29, 5612 HK Eindhoven.
Te l.nr. 040 257 38 32 of e-mail: ovo@iae.nl

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u bellen met het Rode Kruis Eindhoven e.o. tel. 0402434696 of 2443311 of e-mailen naar:
socialehulp@rodekruiseindhoven.nl
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Centrum voor
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’
Ceramlaan 10
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl

Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb

Veiligheid en valpreventie in en om het huis
Iedereen weet dat veel blessures in huis opgelopen worden. Een val over een kleedje of een schuiver op een gladde
badkamervloer is zo gemaakt. Gelukkig pakt het meestal goed uit, maar je breekt ook heel makkelijk bijvoorbeeld
een arm of been. Om eens na te gaan of uw huis veilig is kunt u de volgende test uitvoeren. Vink het hokje aan als
de tekst klopt met de situatie bij u thuis.
Huiskam er
0
In de kamer staan de spullen niet te dicht op elkaar, zodat er voldoende loopruimte is en u zich niet steeds
stoot of struikelt.
0
Alle meubels zijn goed stabiel; erop leunen, of steun zoeken gaat zonder schuiven of kantelen.
0
De luie stoelen zijn niet te diep, zodat opstaan weinig moeite kost.
0
Er liggen geen losse kleden op de grond waarover u kunt struikelen of uitglijden.
0
De vloer is voldoende stroef, zodat uitglijden niet kan.
0
De telefoon staat op een makkelijk bereikbare plaats.
0
Op de grond liggen geen losse snoeren waarover u kunt struikelen of uitglijden.
0
Het raampje of schuifje om verse lucht binnen te laten is te bedienen zonder klimpartijen.
Keuken
0
De dingen die u vaak nodig heeft staan op grijphoogte.
0
De spullen in de provisiekast of kelder zijn zonder rekken en bukken te pakken.
0
De vloer is stroef, ook als er water gemorst is.
0
De keukenkastjes sluiten goed zodat u zich er niet aan stoot.
Gang en trap
0
Gang en trap zijn goed verlicht.
0
Er liggen geen obstakels in de gang.
0
Er liggen geen spullen op de trap.
0
De trap is stroef.
0
De vloerbedekking op de trap zit goed vast. En de eventuele traproeden ook.
0
De trap heeft aan beide zijden een solide leuning.
0
Bij de laatste treden (boven en onderaan de trap) zit een extra handgreep.
Slaapkam er
0
Het bed is voldoende hoog zodat opstaan geen probleem geeft.
0
Er liggen geen losse kleedjes waarover u kunt struikelen of uitglijden.
0
Er is een lichtknopje bij het bed zodat opstaan in het donker niet nodig is.
Badkam er en toilet
0
Er is voldoende ruimte om te wenden en te keren.
0
Er zijn handgrepen aangebracht als dit nodig is (steun bij het bad, de douche en het toilet, zoals bijvoorbeeld
een douche-beugel).
0
Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen zodat uitglijden onder de douche of in het bad niet mogelijk is
(antislip-stickers of tegels, douche- of badmat)
0
De matjes zijn voorzien van een antisliplaag.
0
De deur is ook vanaf de buitenzijde te ontgrendelen.
0
Alle verbindingen zitten vast, lampen worden met een schakelaar bediend.
0
Over de hoge rand van het bad of de douche stappen geeft geen probleem.
Rond het huis
0
De stoep en het straatje naar de voordeur zijn vlak. Er liggen geen losse tegels en er steken geen tegels uit.
0
Er is een goede verlichting op de plaatsen waar dit nodig is.
0
De stoep en het straatje zijn niet begroeid met mos of overwoekerd met onkruid.
Algem een
0
In huis is een veilige huishoudtrap aanwezig (stevig, stabiel, antislip en met een steunbeugel).
0
Elektrische apparaten en snoeren zijn goed onderhouden.
0
Zowel in de huiskamer als de badkamer is een telefoon (de telefoon kan natuurlijk draadloos zijn).
In gev al v an nood
0
Voor het geval er iets misgaat zijn er afspraken gemaakt met de buren, kinderen of huisgenoten.
0
In geval van nood is er hulp via de telefooncirkel of een alarmeringssysteem.
Hoev eel v eilige v inken kreeg uw huis?
28-37
Heel goed. Maar denk nog niet: “Mij kan niets gebeuren”. Blijf op uw hoede.
18-27
Goed. Blijf op uw hoede. Kan het nog beter? Ga na hoe uw huis “heel goed” kan worden.
09-18
Matig. U loopt meer risico dan nodig is. Verbetering op enkele punten is geen overbodige luxe.
00-09
Slecht. In uw huis is het oppassen geblazen. Verbetering is op tal van punten nodig. Wacht hier niet te
lang mee.
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Een Tonge lrese veldwachte r e n zijn fre ules
of hoe turfsteker Willem Martens naar Tongelre
kwam

met zijn fantasieloze appartementen en rijtjeswoningen gebouwd volgens de eenheidsworstarchitectuur van deze tijd.

Van dorp naar stadswijk
Al mijmerend over de ontwikkeling van het in 1920
door Eindhoven geannexeerde dorp Tongelre kunnen we constateren dat Tongelre tot ongeveer
1960 min of meer zijn dorpse karakter heeft kunnen behouden. De laatste drie decennia echter is
het stadsdeel hard op weg om te verworden tot
een doorsnee stadswijk.

Toch gloort er misschien nog hoop aan de horizon!
Het oude particulier bezit is er nog en is vaak
prachtig gerestaureerd. Hierdoor hoeven onze
kleinkinderen niet naar vergeelde foto’s te kijken
om te zien hoe hun ouders en grootouders hebben
geleefd en gewerkt, maar kunnen ze dit zelf in
ogenschouw nemen.

Vele oude kneuterige huisjes en winkeltjes die een
eeuw lang het Tongelrese beeld hebben bepaald
zijn inmiddels afgebroken of zullen binnen afzienbare tijd worden vervangen als dank voor bewezen
diensten. Van de ca. 750 neringdoenden die Tongelre in de laatste eeuw binnen zijn grenzen heeft
gehad, is reeds 99 procent gestopt en zijn de vele
winkelpandjes letterlijk en figuurlijk met de grond
gelijk gemaakt.
Zo ziet het er dan toch naar uit dat Tongelre anno
2020 integraal deel van Eindhoven zal uit maken

Neem nu het huisje aan ’t Hof ke 40. Hier woonde
eens een zeer respectabel en hoog in aanzien
staand man, namelijk veldwachter Willem Martens.
Van turfste ker tot veldwachter
Geboren te Deurne in 1868, groeide Willem op in
een groot gezin en zoals dat vroeger ging moest
hij al op jonge leeftijd gaan werken. Noodgedwongen werd hij turfsteker in de Peel. Nadat hij op
dienstplichtige leeftijd onder de wapenen was geroepen, volbracht hij zijn diensttijd vol vaderlandsliefde. Enkele maanden voor het afzwaaien kwam
er op de kazerne een circulaire binnen waarin een

Hier poseert de familie Martens aan de zijkant van hun woning in 1908:
v.l.n.r.: Willem jr, Drieka, Miena, Jan, Diena, Cato, Bertha, Willem sr, Lena, Johanna, Anna en Janus met rechts op
de voorgrond de kleine Miet met haar pop.
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veldwachter te Tongelre werd gev raagd. Het halve
peloton schreef hiervoor in, maar... er was er
slechts één die aan de voorwaarde voldeed dat je
moest kunnen lezen en schrijven. En dat was Willem Martens!
Veldwachters oftewel politionele ordehandhavers
werden vooral bij de krijgsmacht geworven, daar
deze al enige vorm van discipline was bijgebracht.
Tongelre had nauwelijks professionele veldwachters in dienst gehad, de meesten vlogen er binnen
het jaar weer uit. Meestal zagen de kandidaten deze functie als een middel om legaal te stropen of
ze bleven na sluitingstijd in de kroeg hangen, waar
ze zich overgaven aan overmatig alcoholgebruik.
Het middel was dus erger dan de kwaal.
Nu was het niet zó verwonderlijk dat men niet aan
goede veldwachters kon komen. De gemeente zelf
vond de functie ook niet zo belangrijk. Hij werd
slecht betaald en boezemde weinig ontzag in met
zijn rammelende fiets en zijn versleten uniform.
Om toch rond te kunnen komen had hij dikwijls
diverse bijbaantjes zoals opzichter bij bouwwerken, bode, klokkenluider of gaslantaarnaansteker.
Het was burgemeester Van de Ven die hier een
eind aan maakte. Het wangedrag van de Tongelrese veldwachters was hem al jaren een doorn in het
oog. Hij besloot professioneel te werk te gaan door
bij de krijgsmacht te gaan werven en zo geschiedde.

In juni 1903 vestigde Willem Martens zich met zijn
echtgenote Johanna Manders en hun acht kinderen
in Tongelre waar hij op 27 mei van dat jaar tot
veldwachter was benoemd. In de akte werd expliciet vermeld, dat het 'bekleeden van nevenbedieningen, het uitoefenen van beroepen en het verrichten van werkzaamheden, die niet tot hunne
ambtsplichten behooren, den gemeenteveldwachters nadrukkelijk is verboden'.
Hofke 40
Willem, inmiddels 'in goeden doen', wilde ook navenant wonen. Hij had zijn scherp oog laten vallen
op een stukske grond aan ’t Hof ke. In afwachting
van de realisatie van zijn nieuwe woning aan ’t
Hof ke A7 (thans 40) betrok hij met zijn gezin een
leegstaand huis ernaast.
Kleinzoon Willem (79) weet nog precies hoe de
nieuwe woning eruit zag: "Als je door de voordeur
binnenkwam had je een gang met links de 'goei'
kamer en rechts de woonkamer. We mochten bijna
nooit in de goei kamer komen. Er lag zand op de
grond met daarin de meest kunstzinnige patronen
in allerlei kleuren. Eens per jaar, met Sinterklaas,
mochten we in die kamer ons cadeautje komen
ophalen: een sinaasappel! In de keuken stond een
grote plattebuiskachel, rechts was de opkamer met
daaronder de kelder waarin een speciaal muurtje
was gebouwd om alle aardappels op te slaan. Er
was geen gas, water of elektriciteit, achter het huis
was een waterpomp. De WC was binnen, heel opmerkelijk in die tijd. De meeste WC-huiskes stonden buiten, maar Willem had in een afgescheiden
huukske een plank met een rond gat gemaakt
waardoor de geloosde resten in een put terechtkwamen. Die put werd eens per jaar geleegd. De
kostbare 'mest' werd vervolgens op het land uitgestrooid tot genoegen van de gewassen die door
deze kringloop weer de oogst voor het volgend
jaar konden opbrengen."
De aanstelling van Willem bleek voor de burgemeester een schot in de roos en deze liet dat ook
merken. Hij voorzag hem van een prachtig nieuw
uniform en dito fiets met sabel voorop, waardoor
Willem direct al respect afdwong bij boeren en burgers. Als ordebewaker had Willem het rustig in
Tongelre. Met de kermis kreeg hij assistentie van
de marechaussee. Zijn vaste stek was dan het kermisterrein, gelegen op het braakliggende terrein
naast het raadhuis.
Dit relatief rustige bestaan gaf Willem de gelegenheid om zijn takenpakket wat uit te breiden. Het
afnemen van autorijexamens was er één van. Nu
was er slechts een handjevol auto’s, maar toch.
Zo’n examen was een heel spektakel. Het ging als
volgt. Willem ging voor zijn huis staan en liet de
chauffeur van ’t raadhuis naar de Planken Opkamer rijden. Daar aangekomen moest de chauffeur
omkeren en terugrijden naar het raadhuis. Willem
stond dan voor zijn huis en kon het gehele traject
volgen. De volgende opdracht aan de examinandi
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was om opnieuw naar de Planken Opkamer te rijden en vervolgens achteruit naar het raadhuis zien
te komen.
Daarna moest de kandidaat de richtingaanw ijzer
eerst naar links en daarna naar rechts uitzetten.
Was dit allemaal goed gegaan, dan was de kandidaat geslaagd en werd dit gevierd met een borrel.
Overigens kon Willem zelf niet autorijden, maar hij
kende wel alle verkeersregels.
De burgemeester zag dit alles met weloverwogen
genoegen aan. Willem handhaafde de orde zoals
het hoorde. Hij nam zijn taak serieus en was fanatiek. Soms zelfs wel een beetje té. Zo stelde hij
zich van tijd tot tijd na zonsondergang verdekt op
in een korenveld om mensen te bekeuren die hun
carbidlamp op de fiets niet lieten branden. En als
de jeugd al dacht Willem te slim af te zijn, dan
kwamen ze van een koude kermis thuis. Alom bekend was namelijk dat je in de IJzeren Man niet
mocht zwemmen. Maar ja, wat niet mag, was -ook
toen al- een extra reden om het wel te doen. Op
warme dagen fietste Willem op statige wijze naar
de IJzeren Man. Zodra hij zag dat het zwemverbod
werd overtreden maande hij de zwemmers het water uit. De jeugd echter, overmoedig als zij was,
zwom lachend naar het midden van de plas waar
Willem toch niet kon komen.
Willem was echter niet voor één gat te vangen. Hij
verzamelde al hun kleding en wachtte tot ze druipend als schoothondjes het water uitkwamen om
hen dan een flinke reprimande te geven. Toen dat
niet bleek te helpen paste Willem stringentere
maatregelen toe: "toen die verrekte jong de keer
daarop w ir in het watter lagen", verzamelde hij
opnieuw hun kleren. Deze keer nam hij ze mee,

Willem en Johanna Martens

zodat de illegale poelieërs in hun blootje naar huis
moesten.
´s Avonds was het overwegend rustig in Tongelre.
Hierdoor kon Willem de meeste nachten in zijn
'knusse sponde verblijven'. Zo kwamen er nog vijf
koters bij in huize Martens, wat de kinderschare
totaal op 13 bracht, drie zonen en tien dochters!
Ja, Willem was op velerlei gebied handig! Hij
bouwde eigenhandig een bakhuisje, een bijenhok
en een tuinhuisje voor zijn zieke dochter.
Tot aan de annexatie in 1920 behield Willem zijn
aanstelling tot veldwachter bij de gemeente Tongelre. Daarna werd hij benoemd tot agent van politie bij de gemeente Eindhoven. Aan de inhoud
van zijn functie veranderde niet veel. Zijn standplaats bleef Tongelre. Na zijn pensionering kon hij
zich volledig gaan wijden aan zijn grote hobby, het
houden van bijen. Na het overlijden van Willem in
1942 bleef moeder Hanna met haar twee dochters
Anna en Bertha in het huis wonen, tot ook zij vijf
jaar later overleed. Hanna werd 77 jaar.
Van fre ule tot he ks?
De beide ongehuw de dochters Anna en Bertha
stonden in Tongelre bekend als de freules. Met hun
vuurrood gestifte lippen en gekleed in voor die tijd
te korte rokken bezochten zij elke zondag de mis
in de St. Martinuskerk. Op hun hoge hakjes paradeerden ze naar de voorste kerkbank die hun vader voor hen had gehuurd. En alsof zij het erom
deden, kwamen ze altijd nèt iets te laat, zodat zij
extra opvielen.
Bertha was 'un goei ding', een eenvoudige ziel die
letterlijk en figuurlijk naar de pijpen van haar één
jaar oudere zus Anna danste. Bertha heeft bijna 30
jaar 'kennis' gehad met Gaston Douze, een verdienstelijk kunstschilder. Na zoveel jaren hield
Gaston het toch maar voor gezien: Bertha wilde
voor moeder blijven zorgen...
In de loop der jaren gingen de zussen zich steeds
excentrieker gedragen. Zo fietste Anna steevast
over de rijstrook aan de Jeroen Boschlaan, zonder
zich iets van het getoeter van de auto´s aan te
trekken. Het fietspad was voor sukkels, maar niet
voor haar! Ook hielden Anna en Bertha elke ochtend in de achtertuin hun gy muurtje, waarbij ze
met stokken de meest kolderieke fratsen uithaalden, gadegeslagen door de hele buurt.
Toen moeder stierf ging Anna de scepter zwaaien
en hoe! Of het nu door haar ongehuwde staat
kwam, niemand wist het, maar ze ontpopte zich
tot een praatziek, humeurig en ontevreden schepsel, waarbij je liever uit de buurt bleef. Menigeen
moest het ontgelden.
De meest vreselijke verhalen doen nu nog over
haar de ronde. Zodra het kinderspel onder het
raam wat luidruchtiger vormen aannam, moest je
niet schrikken als de inhoud van de pispot het
raam uitvloog! Ook schaarde ze met een lange
hark ´s morgens v roeg stiekem de noten die bij de
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buren in de tuin waren gevallen onder de schutting
door. Overhangende takken van de kersenboom
zaagde ze direct af, om maar geen enkele kers aan
iemand anders te gunnen! Ooit bedreigde ze een
buurman die ze 'wel eens op zijn sodemieter zou
slaan' toen hij voor op straat zijn auto stond te
wassen. Hoewel de freules als rijk te boek stonden,
was hun gas- en lichtverbruik zo laag dat de rekening nooit boven de 10 cent uitkwam.
Nadat Bertha dood in haar stoel was aangetroffen
vertelde Anna tegen iedereen die het maar horen
wilde dat ze was vermoord. Omdat niemand haar
geloofde, liep ze elke morgen naar de bushalte bij
Dook van de Ven, waar ze bij de buschauffeur haar
nood klaagde, in de hoop dat hij het aan iedereen
zou doorvertellen. Bertha was echter in vrede
heengegaan en men besloot toch maar, zoals gebruikelijk, in de buurt rond te gaan om geld op te
halen voor de begrafenis, wat Pastoor Van Amstel
de opmerking ontlokte: : "er zijn wel bittere
gegaon..."
Anna heeft nog korte tijd alleen gewoond. Nadat
ook zij een hersenbloeding had gehad, kon ze niet
langer alleen wonen en moest ze vertrekken naar
het ‘liefdeshuis’ tegenover de kerk. Daar was ze
echter niet te handhaven. Haar bazige natuur
strookte niet met die van de rest van de bewoners,
zodat ze naar een ander tehuis is overgeplaatst,
waar ze nog één keer is gezien: “… in een rolstoel,
gekleed in een prachtige bontjas werd ze voortgeduwd door haar eigen verpleegster. Aan één ding
kon je haar herkennen en dat was haar nog immer
chagrijnige blik..."

huis omstreeks 1968 via de gemeente huren voor
de luttele prijs van fl. 46,00 per maand. Het huis
verkeerde in een dusdanig deplorabele toestand
dat de woningadv iescommissie dit huurbedrag adviseerde. Om te beginnen waren er maar drie lichtpunten in het huis aanwezig. De wanden op zolder
waren gemaakt van riet, besmeerd met een leemlaag. Rabbinowitsch verving dit alles door nieuwe
slaapkamers met dakkapellen, een nieuwe vloer en
een tweede trap. Beneden voorzag hij de woning
gedeeltelijk van vloerverwarming, plaatste een
nieuwe keuken en in de bijkeuken, waar eerst de
‘poepdoos’ was, kwam een douchecabine. Toen de
gemeente besloot om het huis niet af te breken
kon de familie het kopen voor ca. 95.000 gulden
en dit gebeurde dan ook.
De volgende eigenaar was de heer Koster die er
weliswaar veel aan verbouwde, maar het in 1994
weer verkocht. Michael van der Gugten en Franceska Severijnen weten het karakteristieke pand
om te toveren in een sfeervol thuis voor hun kinderen Eva en Alexander. Dankzij het behoud van
vele karakteristieke elementen is de historische
belevingswaarde inmiddels zó groot, dat het voormalige slooppand in 2007 als gemeentelijk monument is aangewezen. Het kan verkeren.
En as ge dan zo'n huiske haostig voorbij rijdt besefte nie da hier de leste honderd jaar geschiedenis is geschreven. Maar as ge dan efkes stopt en
oew ogen dichtknijpt ziede statige Willem in uniform op z'n ijzeren ros stijgen…
Tonny van den Boomen
Yvonne Henderson

Wat er met het huis gebeurde?
Toen Anna uit het ouderlijk huis was vertrokken
heeft de familie de tuin omgespit op zoek naar
geld. De verwachtingen waren hooggespannen,
maar er werd niets gevonden.
Inmiddels was de woning op de slooplijst van de
gemeente terechtgekomen. Na een korte historie
als kraakpand kon de familie Rabbinow itsch het

Anno 2009: Kleinzoon Willem Martens op bezoek bij de
huidige bewoners van Hofke 40, Michael van der Gugten en Franceska Severijnen.

De prachtige achtertuin met daarin de beruchte notenboom.
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AARDMEETKUNDE
AFWEEGMACHINE
APARTJE
BEHEERSTER
BOSTRA
BRANDWEER
BROODCAFE
DUPLEX
EMMERREK
EOCEEN
EPISODE
FACTORIJ
GEBAREN
GEKANT
KERSTNACHTMIS
KORST
KUNSTWERKTUIG
LUNCH
MACHINEWERK
MINZAAM
NAUWGEZETHEID
NAVELSTRENG
OCTAAF
OKTOBERZON
ONAANGEBROKEN
ONTSMET
OPIUMVERBRUIK
PAR ANOIDE
PLANTENGROEI
REMONTE
RESTSTOF
RITME
RODDELCIRCUIT’
SCHOMMEL
SERRE
SHERRY
STRAFREGISTER
STROT
TEMEE
TRAGER
UITGEZOCHT
UNIFORMERING
YAHTZEEEN
YERSEKE
ZOGENOEMD

De overgebleven letters
vormen een woord.
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Oplossing van vorige maand is:
‘Che vrolet’

Schrijf het ge vonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl

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

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Nina Kadhem
Kaartmak ersring 149
De prijs is beschikbaar gesteld door:



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