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De wisselvallige zomermaanden liggen inmiddels achter ons. Van tropi-
sche hitte tot herfstige winden en regenmoessons, zo divers kregen we het 
gepresenteerd in het afgelopen seizoen. We kunnen erover mopperen, maar 
uiteindelijk moeten we het ermee doen. Het nieuwe jaargetijde ligt voor 
ons en gaat ons misschien verrassen met aangenaam najaarsweer. Ook wij 
gaan weer ons best doen om u te verrassen met mooie verhalen en inter-
views uit de wijk. Ons centrale punt, het Raadhuis, biedt een keur aan akti-
viteiten en cursussen. Krijgt u ook al zin om ergens aan mee te gaan doen?! 
Meld u aan: de deuren staan wijd open. 
 
Andere aktiviteiten rond het Raadhuis zijn inmiddels al in volle gang. Het 
aanbrengen van plateau’s om de verkeerssituatie op ‘t Hofke veiliger te 
maken . De aanwonenden zullen blij zijn met dit plan, omdat ‘t Hofke door 
een aantal verkeersdeelnemers als racebaan wordt beschouwd. Voor de 
vele fietsers zal het straks prettiger zijn om over het Hofke te fietsen. 
 
Bij de Wasvenboerderij hebben ze een speeltuintje aangelegd met een heu-
se (houten) koe. De ren met de kippen geeft de sfeer van een echte boerde-
rij. De “Beuk” heeft tijdens de laatste zomervakantieweek gebruikt ge-
maakt van het nieuwe podium rond de oude plataan. De boom biedt een 
prachtig natuurlijk decor. 
 
In dit nummer staat een interview met Kees van Grevenbroek, de be-
schermheer van de eeuwenoude plataan, de trots van Tongelre! Kees ver-
zorgt maandelijks de natuurrubriek in Rond ‘t Hofke. Onze mooie Marti-
nuskerk heeft een ijverige poetsclub die ervoor zorgt dat het interieur van 
de kerk er altijd piekfijn uitziet. De poetsclub zoekt versterking bij haar 
werkzaamheden (zie pagina 22). 
 
Op de laatste zaterdag van augustus hebben we onze bezorgers in het zon-
netje gezet. Een gezellige middag met een hapje en een drankje. De heer 
Godefroy zorgde voor een muzikale noot. Liefhebbers konden hun sportie-
ve talenten botvieren bij het schieten. Binnen zaten de andere gasten gezel-
lig met elkaar te buurten. De ijscokar zorgde voor het zomerse tintje en de 
bezorgers zelf namen op deze middag hun zonnige humeur mee. 
 
Nu de dagen weer lengen kruipen we graag in een behaaglijke stoel met 
een krantje, boek of tijdschrift. Uiteraard behoort het lezen van ons mooie 
wijkblad ook tot de keuzemogelijkheden. Zoals gewoonlijk staat achterin 
het blad de maandelijkse puzzel. De redactie kijkt uit naar de, zoals ge-
woonlijk vele, inzendingen en zij hoopt dat u veel plezier zult beleven aan 
het oplossen ervan. 
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Door Babs  
Korting 
 
Mij is gevraagd 
de Wisselpen te 
schrijven. Dat 
was schrikken! 
Als ‘Rond ’t 
Hofke’ in de bus 
valt, kijk ik altijd 
meteen naar de 
Wisselpen, omdat 
het zo’n leuke 
rubriek is. Ik lees 
het met de geruststellende gedachte dat ze mij er 
nooit voor zullen vragen, want ik kom niet uit 
Tongelre! Helaas, zo werkt het niet meer, nu ben 
ik de klos. 
 
Even voorstellen: mijn naam is Babs Korting-
Boermans, ik ben in 1953 geboren in Amsterdam 
en opgegroeid in Landsmeer, een klein dorpje 6 
km ten noorden van Amsterdam. Na de middelba-
re school heb ik de opleiding medisch analist ge-
volgd en ben gaan werken op het bacteriologisch 
laboratorium van het OLVG-ziekenhuis in Amster-
dam. In 1976 was ik met een vriendin op winter-
sportvakantie in Zwitserland en daar troffen wij 
een bont gezelschap “Zuiderlingen” aan. Ze klon-
ken Brabants of Limburgs, het verschil hiertussen 
kon ik toen nog niet horen!  
Zo leerde ik Marcel Korting kennen en na een aan-
tal jaren zijn we getrouwd. Ik kwam als enig kind 
in een grote Tongelrese familie terecht. Op 1 ja-
nuari 1980 ben ik aangenomen als analiste bij het 
PAL-laboratorium van het St. Joseph Ziekenhuis 
aan de Aalsterweg. 
Het was wel even wennen, mijn collega’s kwamen 
uit diverse dorpen in de omgeving van Eindhoven 
en hadden allemaal hun eigen dialect. Maar al snel 
kon ik ze goed verstaan en het “Hou Doe” (i.p.v. 
Doei) ging me gemakkelijk af. 
 
Mijn werkzaamheden op het lab verdienen wel eni-
ge uitleg. De meeste mensen die ik spreek denken 
dat ik bloedonderzoek doe op bv suiker, choleste-
rol, bloedarmoede etc. Deze onderzoeken vinden 
echter plaats in een klinisch laboratorium. Ik werk 
op een microbiologisch lab. Wij werken alleen met 
bacteriën, virussen en parasieten. 
 
Het laboratorium in het St. Joseph Ziekenhuis is 
de laatste 30 jaar uitgegroeid tot een zelfstandig 
Streeklaboratorium voor infectieziekten genaamd: 

Stichting PAMM, met locaties in het MMC Veldho-
ven en het Catharina Ziekenhuis (waar voorname-
lijk weefselonderzoek wordt verricht). 
 
Ik werk in Veldhoven en houd me voornamelijk 
bezig met virussen. 

In ons lab wordt gezocht naar veroorzakers van 
infectieziekten, denk bv. aan blaasontsteking, 
longontsteking, hersenvliesontsteking, ernstig ont-
stoken wonden in het lichaam of op de huid. Wij 
ontvangen patiëntenmateriaal (bloed, urine, ont-
lasting, pus, hersenvocht, keel- en neusuitstrijken) 
en gaan proberen of we via kweekjes de bacteriën 
en virussen kunnen laten groeien. 
Door allerlei proefjes zijn we in staat om deze mi-
cro-organismen een naam te geven. Hebben we 
bv. een bacterie gevonden, dan kunnen we vervol-
gens uitzoeken welke antibiotica helpt om de bac-
terie te bestrijden. Bacteriën groeien op agar-
agarvoedingsbodems  (te vergelijken met gelatine-
pudding) en zijn onder de microscoop goed zicht-
baar. 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 
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Virussen echter zijn véél kleiner dan bacteriën. Er 
is een speciale elektronen microscoop nodig om ze 
zichtbaar te maken. Het zijn klompjes eiwit, eigen-
lijk een piepklein chemisch fabriekje, ze kunnen 
zich alleen in levende cellen vermeerderen (deze 
cellen kweken we in ons lab om de virussen erop 
te laten groeien). 

 
De mens is dus een prima kandidaat voor het virus 
om in binnen te dringen! Helaas reageren virussen 
niet op antibiotica, ons lichaam moet deze indrin-
gers zelf onschadelijk maken, hoe hoger je weer-
stand, hoe beter dat gaat, denk maar aan griep, 
verkoudheid, ziekte van Pfeiffer, geelzucht, aids 
etc. 
 
Vorige zomer hebben we het extreem druk gehad 
met de Q-koorts bacterie, duizenden mensen uit 
de omgeving Eindhoven-Helmond zijn toen bij ons 
getest op deze bacterie en velen waren besmet.  
Tegelijkertijd kregen we de Mexicaanse griep 
(veroorzaakt door het Influenza virus), die voor de 
nodige paniek zorgde, de hele wereld kreeg ermee 
te maken. 
Ons lab heeft toen vele Mexicaanse griepgevallen 
onderzocht, wat zorgde voor overwerk en extra 
werk in het weekend. In de kranten en op TV is er 
geregeld over gemeld. Gelukkig is het deze zomer 
een stuk rustiger met de Q-koorts en over de 
Mexicaanse griep hoor je niets meer. 
 
De laatste decennia is de bevolking veel meer gaan 
reizen, het aantal immigranten en emigranten 
neemt toe en op deze manier reizen de micro-
organismen met ons mee! 
TBC, veroorzaakt door een bacterie, is een ziekte 
die iedereen nog wel kent, vooral vroeger was er 
veel longtuberculose (TB). In de jaren 90 was TBC 
bijna uit Nederland verdwenen, maar nu neemt het 
aantal besmettingen weer toe, weliswaar niet in de 

longen maar in andere organen en lymfklieren, 
meestal bij mensen die vanuit verre oorden hier 
naartoe zijn gekomen. 
 
Uitheemse virussen en parasieten waren altijd een 
“ver-van-m’n-bed-show”, maar tegenwoordig rei-
zen ze met besmette vakantiegangers mee over de 
gehele wereld. Ook besmette insecten kunnen ge-
makkelijk meeliften in een vracht exotische vruch-
ten. Zo komt er allerlei microscopisch-klein 
“gespuis” waar we ziek van kunnen worden, ons 
land binnen. Aan ons de taak om ze op te sporen 
met de steeds beter ontwikkelde technieken en 
apparatuur. 
 

Dit labwerk wordt nooit saai, veel micro-
organismen verdwijnen, maar er komen altijd weer 
nieuwe soorten en varianten bij. Het is een mooi 
en interessant vak en ik hoop het nog lang te kun-
nen doen. Als het aan de regering ligt in ieder ge-
val tot m’n 65ste! Ook hoop ik nog lang in het 
mooie Oud-Tongelre te blijven wonen, met zijn 
prachtige omgeving en het centrum van Eindhoven 
op korte afstand, in ieder geval nooit meer terug 
naar de Randstad! 
 

Er is nog veel meer te vertellen over mijn vak, 
maar hier laat ik het bij! 
 

Groeten uit de Tongelresestraat, Hou Doe! 
 
Babs Korting 
 

De volgende Wisselpen wordt geschreven door 
Sjaak Kommers. 
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OPROEP 

 

Maandag 30 augustus is er ingebroken in het  
Ignatiusklooster. Daarbij is ook mijn dossier/

boekwerk ontvreemd. Heeft iemand dit gevonden 
wilt u dan s.v.p. contact met mij opnemen?  

 

Reacties s.v.p. naar: 
Wim, Ignatiusklooster, kamer 1112. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Juli was warm en droog en in augustus moest de paraplu 
voor de meesten onder handbereik staan. Heeft u van uw 
vakantie genoten? Ik wel, weliswaar niet weggeweest, 
maar toch van alles ondernomen. Tijdens mijn rondjes 
fietsen, blijf ik het nog steeds geweldig vinden dat je zo-
maar hier bij 
ons in Tongel-
re reeën in de 
weides kunt 
zien staan, 
zelfs overdag. 
Dat zijn leuke 
cadeautjes; 4 
stuks tegelijk 
met zelfs 2 
daarvan met 
een reekalfje 
drinkend bij de 
moeder. Prach-
tig! In deze tijd 
is de vacht van 
de reeën oran-
jebruin van 
kleur. Dus val-
len ze behoor-
lijk op. 
 
Waar mijn oog ook op viel was een populatie vlindertjes, 
van de soort: oranje zandoogje, die  tussen de bloemen, 
van een gelukkig niet gemaaide berm aan de Loostraat 
fladderde. Het waren wel 60 stuks! Dat maakt bermen zo 
boeiend als je ze pas eind september maait. Leuk voor 
ons, al die mooie bloemen. Goed voor de insecten en het 
zaad kan fijn rijpen, zodat we volgend jaar nog meer 
bloemen krijgen. Verder fietsend, steekt er  plotseling een 
bunzing over in de Celebeslaan. Het beest heeft iets in 
zijn bek! Het lijkt wel een jong konijn, of is het een rat? 
De lange verschijning duikt de sloot in en verdwijnt tus-
sen het braamstruweel. Jee, dan zie je weer hoe groot 
zo`n bunzing is en hoe razendsnel. Mijn hart bonst van 
geluk. 
 
Een vorige keer had ik u verteld hoe vogels te lokken met 
water, vooral als het warm en droog is. Mijn waterschaal 
is in die periodes echt een succes geweest. Tot wel 7 vo-
geltjes tegelijk in het water en nog zeker het zelfde aantal 
wachtend op hun beurt. Kool- en  pimpelmezen, zwart-
kop, staartmezen, boomklever, tjiftjaf en roodborstjes en 
niet te vergeten het winterkoninkje, de merel en de heg-
genmus. Echt leuk om te zien. 
 
Natuur is zo mooi, we moeten er echt voor zorgen dat we 
er nog zuiniger mee omgaan. Dan kunnen wij -en onze 
kinderen- er later hopelijk ook nog van genieten. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 
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Tuintip van september: Tijd voor bloembollen 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Vanaf september is de tijd van de bloembol weer aange-
broken. De voorjaarsbloeiende bloembollen kunnen nu 
geplant worden en bloeien al vanaf februari. De planttijd 
reikt van september tot en met december. Vorst kan ech-
ter roet in het eten gooien dus wacht niet te lang. Wat u 
misschien niet weet is dat bloembollen direct na het plan-
ten beginnen met groeien. Als eerste wordt een stevig 
wortelgestel aangelegd en daarna groeit de blad- en 
bloemknop uit de bol tot aan het grondoppervlak. Dan 
stopt de groei tot het voorjaar. De meeste bloembollen 
houden van een goed drainerende bodem. Wanneer de 
grond te nat blijft kan er bolrot optreden. In potten is het 
daarom van belang een goede potgrond te gebruiken 
eventueel gemengd met scherp zand. 
 

In het verleden werden tulpen en andere bollen in groe-
pen geplant die er soms wat stijfjes uitzagen. De laatste 
jaren is het gebruik veranderd en worden bloembollen 
heel afwisselend toegepast in combinaties met andere 
soorten en met vaste planten. Tulpen kunnen fraai wor-
den gecombineerd in verschillende kleuren en hoogtes. 
Zo kunt u combinaties maken van bijvoorbeeld rood, 
oranje en geeltinten of wit, roze en paars. Het is dan wel 
van belang om op gelijke bloeitijden te letten, want die 
kunnen variëren. Combinaties met vaste planten kunt u 
maken op basis van bladvormen of de bloei. Goede vaste 
plantensoorten om te combineren zijn o.a. Alchemilla 
(vrouwenmantel), Astrantia (zeeuws knoopje), Brunnera 
(kaukasisch vergeet-mij-nietje), Dicentra (gebroken hart-
je), Geranium (ooievaarsbek), Heuchera (purperklokje), 
Pulmonaria (longkruid) en Symphytum (smeerwortel). 
Kies een beperkt aantal soorten bollen en het liefst een 
wat grotere hoeveelheid per soort. Dit komt het effect 
ten goede. 
 

Als u een meerjarige beplanting wilt maken moet u erop 
letten dat de bloembollen geschikt zijn voor verwildering. 
Bloembollen geschikt voor verwildering kunnen het vol-
gende jaar weer bloemen produceren. Het loof van deze 
bollen laat u vanzelf afsterven zodat de bol energie kan 
opdoen voor het volgende jaar. 
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Na de verzamelroute op zaterdag 4 september jl., 
waarbij op bezoek gegaan kon worden bij dertig 
verzamelaars, trekt De Negende van Eindhoven op 
zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 door Eindho-
ven om bezoekers de gelegenheid te geven objec-
ten en delen van hun verzameling aan experts te 
tonen. Het is de bedoeling om hierover in dialoog 
te gaan en informatie over verzamelen of over de 
verzamelingen zelf te ontvangen. Waarom is een 
voorwerp de moeite van het bewaren waard? Zit er 
een dierbare of emotionele herinnering aan of spe-
len andere motieven zoals zeldzaamheidswaarde of 
een geldelijke waarde een rol? Hoe kan een voor-
werp het begin van een verzameling worden en 
hoe bouw je een verzameling uit? Waarom verza-
melt iemand gepassioneerd en kan het een obses-
sie tot zelfs een levenswerk worden? Het hoeft niet 
alleen te gaan over bijzondere voorwerpen, maar 
ook immateriële verzamelingen rondom liedjes, 
streek- of wijkverhalen kunnen tijdens de tournee 
aan de orde komen.  

Uit de verzameling miniatuurautootjes 
 
Het zijn allemaal interessante vragen en ingrediën-
ten voor de dialoog tussen verzamelaars, bezoe-
kers en experts. Bent u nieuwsgierig naar de ver-
halen van mensen rondom het fenomeen verzame-
len kom dan naar het weekend Verzamelen & Ver-
tellen op één van de vier locaties in Eindhoven, die 
op 2 en 3 oktober worden aangedaan. De deskun-
digen – taxateur Ben Beckmann, kunst- en cul-
tuurhistoricus Peter Thoben en dialectoloog-
volkskundige Caspar van de Ven onder aanvoering 
van de directeur van De Negende Christian Curré – 
zijn op zaterdag 2 oktober 2010 van 14.30 tot 
16.30 uur bij u in de buurt, in Wijkcentrum ’t Ou-
de Raadhuis aan ’t Hofke 15 te Tongelre. U komt 
toch ook een kijkje nemen? De toegang is gratis 
en u kunt tussendoor gewoon binnenlopen. 
 
Wie weet wordt u hierdoor gegrepen en verlaat u 
de zaal met een nieuwe hobby als verzamelaar. 
Het is immers een zinvolle bezigheid die je op alle 

leeftijden kunt doen en de variëteit van het cul-
tuurhistorische fenomeen verzamelen is bijna ein-
deloos. 

Uit de verzameling motoren 
 
Naar aanleiding van het Verzamelproject van De 
Negende van Eindhoven zal er medio november 
2010 een publicatie verschijnen met portretten van 
verzamelaars, impressies van de bijeenkomsten en 
een cultuurhistorisch essay over het fenomeen 
verzamelen in historisch perspectief. 
 
Peter Thoben van het projectteam Verzamelen 
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TOURNEEWEEKEND VERZAMELEN & VERTELLENTOURNEEWEEKEND VERZAMELEN & VERTELLENTOURNEEWEEKEND VERZAMELEN & VERTELLEN   

WEEKENDJE WEG VOOR MANTELZORGERS 
 
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke part-
ner, kind, familielid of andere naasten kan erg 
zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor de mantel-
zorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ont-
spanning, sociale contacten of vakantie, terwijl het 
juist belangrijk is om af en toe eens even de zorg 
los te kunnen laten. Even afstand nemen, even 
nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor jezelf 
nemen. 
 
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking 
met Mezzo een ontspanningsweekend op 15, 16  
en 17 oktober 2010 in Hotel Conferentiecentrum      
Boschoord in Oisterwijk.  
 
Meer informatie? Bel met PuntExtra op telefoon-
nummer 040 – 23 08 538. Meer informatie is ook te 
vinden op www.puntextra.nl  
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De activiteiten in onze parochie 

26 september om 10.30 uur in de St. Martinuskerk 
Pater Dekkers viert zijn jubileum op zondag 26 september. 
Het Gilde wil daar graag haar bijdrage aan leveren. Van-
wege kringactiviteiten van de gildes die middag begint de 
viering iets eerder, om 10.30 uur. Laat u niet verrassen! 
Zie artikel op pagina 17. 
 
Zondag 3 oktober wordt in de Martinuskerk om 11.00 uur 
een Eucharistie / gezinsviering gehouden. 
 
Nieuw in Tongelre? 

 
Een nieuwe pastor voor….. 
Bijna had ik geschreven een nieuwe pastor voor Woensel-
Oost. Maar de samenwerking tussen de parochies Woen-
sel-Oost, Tongelre en Nuenen is al zover gevorderd dat 
de benoeming van een nieuwe pastor bezien moet worden 
in dat grotere geheel. Vanaf 1 september komt Jan van de 
Laar het pastoresteam van deze parochies versterken met 
als thuisbasis Woensel-Oost. Jan van de Laar is priester, 
62 jaar oud en afkomstig van de abdij van Heeswijk. Jan 
heeft er echter voor gekozen om als priester van het bis-
dom nog een aantal jaren werkzaam te zijn in een paro-
chie en treedt daarom uit de orde van de Norbertijnen. De 
bisschop heeft hem nu benoemd in de parochie Woensel-
Oost om de vacature op te vullen die is ontstaan door de  
benoeming van Norbert Schallenberg in Woensel Midden/
Zuid. Gesprekken met de pastores en parochiebesturen 
hebben aangegeven dat Jan goed past in deze vacature. 
Vanuit de abdij heeft hij vaak assistentie verleend in ver-

schillende parochies en hij 
kent dus het parochiewerk. 
Hij wil graag in een team 
werken en zelf ziet hij deze 
benoeming als een nieuwe 
uitdaging. 
 
De pastores en de parochie-
besturen zijn daarom blij 
met deze benoeming en 
heten Jan van de Laar van 
harte welkom. Hoewel Jan 
vanaf 1 september werk-
zaam zal zijn vindt de offici-
ele presentatie pas 25/26 
september plaats in de bei-
de kerken van de parochie 
Woensel-Oost. In het vol-
gend nummer van het paro-

chieblad zal hij zichzelf voorstellen. 
 
Frans Verhoeven, deken. 
 
Heerlijke en gezellige middag in de Philipstuinen 
In juli is een extra parochienieuws verschenen voor de 
deelnemers aan de dankmiddag in de Philipstuinen. Al-
leen voor hen, omdat we in dat nummer kleurenfoto's had-
den afgedrukt van de wandeling en de gezellige pannen-
koekenmaaltijd daarna. Uiteraard mogen alle parochianen 
en vrijwillige medewerkers die er niet waren ook van die 
foto's genieten. U kunt dan even kijken op het internet: 
www.parochietongelre.nl. Onder het kopje nieuws vindt 
u veel sfeerindrukken. 
Dank aan Kaya, die het geheel heeft georganiseerd na-
mens het bestuur. En alle vrijwillige handen, nogmaals 
dank voor jullie grandioze inzet voor onze Kerk.  
 
Twee nieuwe kosters actief in Martinuskerk 
De oproep dit voorjaar heeft ertoe geleid dat een groepje 
geïnteresseerden aan het werk is gegaan om het 
'kostersvak' onder de knie te krijgen. Twee van hen gaan 
daarmee ook definitief starten. Youre en Gerard Fieten 
zullen elk maandelijks een van de vieringen kosteren. 
Het doel was om de grote druk op Emile en Joep weg te 
halen. Dat is nu gedeeltelijk gelukt. Toch zou ik graag nog 
twee mannen of vrouwen er bij vinden om maandelijks 
één keer een viering op deze manier mee vorm te geven. 
Zit u wekelijks in de viering, misschien mag dit dan iets 
voor u zijn? Of zou het voor u een manier kunnen zijn om 
weer wat actief bij de kerk betrokken te raken, aarzel dan 
niet en laten we een keer een afspraak maken. 

 
Gebruik van de website uitbreiden 
De dames van het secretariaat zijn actief bezig om alle 
mailadressen te verzamelen van de medewerkers. Is uw 
mailadres nog niet bekend? Stuur ons svp een mailtje:  
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 
(restaurant) 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering 
of woord- en com-
muniedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed met 
communiedienst 

Dinsdag 9.00 
uur (in stilte-

centrum) 

    

Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en  
stelt u prijs op persoonlijk contact of  

bezoek aan huis van iemand van de parochie ? 
 

Bel of mail dan met het: parochiecentrum Tongelre, 
 040 – 281 13 24 of  

parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
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parochietongelre@onsneteindhoven.nl of 
secretariaat@parochietongelre.nl 
 
U ontvangt dan een wachtwoord en gebruikersnaam 
waarmee u ook kunt inloggen op de website en inzage 
hebt in agenda, jaaroverzicht, telefoon en adresgegevens 
van medewerkers en vrijwilligers en ander nieuws uit de 
eerste hand. 
 
“Op de Bres” bestaat 10 jaar  
Dat gaan we met bezoekers en oud-bezoekers uitgebreid 
vieren op maandagmiddag 13 september vanaf 13.00 
uur. De komende maanden willen we wat extra aandacht 
geven aan dit initiatief dat ooit begon als een ideaal van 
pastoor Ton Bressers. Zo bleek in de laatste parochiever-
gadering dat er toch een wat negatief beeld hangt 
rondom dit ontmoetingscentrum. In de praktijk kom ik er 
graag, er is altijd een gezellige babbel, aandacht voor 
elkaar, lekkere koffie of thee. Er komen mensen die erg 
bewogen zijn met het reilen en zeilen in Tongelre. De 
Bres is normaal geopend elke maandagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in 
het gebouwtje 
van speeltuin 
Sint Joseph. Er 
hangt een bord 
aan het hek bij 
de ingang. Wel-
kom! 
 
Pastor Willem 
Brok 
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FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
   
Overledenen: 
Greet van Eekelen-Bult, 88jr., Passaat 
Jeanne Buchrnhornen, 87 jr., Bladel 
Diny Vredegoor-Hendriks, 94 jr., Gasthuisstraat 
Leen van Oosterhout- Megens, 81 jr., Gen. Cron-
jéstraat 
Jona Pot, 73 jr., Javalaan 
Piet van Kroonenburg, 79 jr., ‘t Hofke 
Giel Jansen, 80 jr., Doornakkersweg 
 
Huwelijken: 
Michel van Bijsterveld en Jenny Faassen, 31 juli 
 
Dopen: 
Raf  Spronk 
Kwint Liebregts 
Lieke Oostelbosch 
Jimmy van Hoof 
Solange van Veen 
Destiny van der  Biezen 
Caith-Lynn Raats 
Kyra Wullems 
Joy Waterman 
Valentino Arevalo 
Luuk Vlutters 
Tim van den Heuvel 
Jasmine Waszkowiak 
Ghenino Stuiver 
Amber Maas 

Lekker Spaans bijgerecht van aardappel, ui en ei dat 
doorgaans koud gegeten wordt. 
 
Ingrediënten:  
3 aardappelen 
1 ui 
5 eieren 
wat melk 
olijfolie 
peper en zout 
 
Bereiding: 
• Aardappelen schillen en in flinterdunne chips-

schijfjes snijden, ui snipperen. In diepe bakpan de 
bodem bedekken met olie en verhitten 

• Aardappelschijfjes en ui bakken, regelmatig om-
scheppen, vuur niet te hoog. 

• Eieren met een scheut melk goed kloppen 
• Wanneer aardappel gaar en zacht is in een 

schaal doen en hier de eieren erbij doen en de 
boel goed mengen, voeg zout naar smaak toe 

• Wat olie in de pan en de massa bakken totdat de 
bovenkant gestold is, dan omdraaien, niet te lang 
bakken tortilla moet smeuig zijn. 

  
Eet smakelijk  
 
Luus van Diggelen,  
chefkok Gasterij in ‘t Ven 

Tip van de maand: Een partje uitgeperste citroen in de vaatwasser doet wonderen. Het ontvet en glanst. 

Recept van de maand september: Tortilla a la española 
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Sinds 1 augustus 2008 maakt de Oud-
Katholieke Parochie Eindhoven voor 
haar liturgische en pastorale diensten 
gebruik  van de RK parochiekerk H. 
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te 
Eindhoven. 
 

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.  
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;  
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift 

en Gebed;  
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.  
 
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen 
geen diensten.  
 
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer   
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast is 
assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op  telefoon-
nr. 024-6221470 of  06-49630170.  

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Oudsten: E. van der Linden 
Telefoon: 040-2452458 
E-mail: info@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 het Oude Raadhuis.    
’t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. U bent 
van harte welkom! 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
 ONTMOETINGSKERKGEMEENTE  

MEERKOLLAAN 3, TEL. 040-2119654. 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 26 sept. 10.00 uur  Ds. Mondt 

Zondag  3 okt. 10.00 uur  Ds. Van Sluijs 
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Kom helpen, wij hebben je nodig! 
 
Een aantal gezinnen staat op de wachtlijst van 
Home-Start en Doorstart! 
 
Daarom hebben wij dringend nieuwe vrijwilligers 
nodig. Home-Start en Doorstart zijn projecten 
waarin eenmaal per week steun en praktische 
hulp aan ouders en kinderen van 0 tot 6 jaar of 
van 6 tot 14 jaar wordt geboden.  
 
De ondersteuning, door de vrijwilliger, kan be-
staan uit een luisterend oor, samen bezig zijn 
met de kinderen en helpen bij praktische zaken. 
Wij bieden een voorbereidende cursus van 7 à 8 
dagdelen, die in oktober van start gaat. Ook tij-
dens het werken in de gezinnen wordt deskundi-
ge begeleiding geboden. 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met: 
Humanitas afd. Eindhoven: 040-206 53 50 
Home-Start: Ria van Bakkum,  
e-mail: homestart.ehv@humanitas.nl  
Doorstart: Lucie Nijskens,     
e-mail: doorstart.ehv@humanitas.nl  
www.humanitaseindhoven.nl  
 

Vrijwilligers gezocht voor ons monumen-
taal kerkhof St. Martinus 

 
Door het wegvallen van verschillende vrijwilli-

gers, die er voor gezorgd hebben dat het kerkhof er 
fantastisch uit ziet, is de groep te klein geworden.  
Hierdoor is het een te grote belasting geworden 

voor de overige leden. 
 

Wie komt ons versterken????? 
Meld je aan bij mw. Trees Verhulst,  

tel. 040-2812920 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

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

13 

Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

 Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur 
 
 Maandagmiddag  

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

Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, 
met koffie en een gezellig praatje. 
 
 Woensdagmorgen  

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcen-
trum. 
 
 Woensdagmiddag  

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

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

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken,  
darten en …. Buurten. 
 
 Nieuw: elke dinsdagmiddag 

Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 
13.15-14.45 uur. 

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

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

JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefheb-
bers. 

Kienen Kienen Kienen 
 

Maak kennis met “stuivertjes kienen”! 
Per ronde  € 0,50, tien rondes,  
dus maar € 5,00 per maand. 

 

Gezellig met mensen uit de buurt. 
Kom, doe gezellig mee! 

 

Woensdag 20 oktober (elke 3e woensdag in de maand) 
Aanvang:  20.00 uur 
Zaal open:  19.45 uur 

 

Wij zien u graag komen. 
De kiendames 

Zet even in je agenda!!!! 

17 oktober 
meezing-
middag 

14 november 
speelgoed-

beurs 

Waar? Natuurlijk in ’t Oude Raadhuis! 

Wie helpt ons van ons oubollige 
imago af? 

 
Bent u binnenhuisarchitect of hebt u verstand 
van inrichten en wilt u op vrijwillige basis ons 
advies geven over hoe wij ons Oude Raadhuis op 
kunnen pimpen, dan zijn wij op zoek naar u! 
 
Bel ons even om een afspraak te maken. Wij zijn 
’s morgens het best bereikbaar op telefoonnum-
mer 040-2811737 of via e-mail:  
raadhuis@onsneteindhoven.nl 

 

Het bestuur van ’t Oude Raadhuis. 
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WMC dagorkest en muziekensemble Kupalje uit Minsk 
op 24 september a.s. in zaal Unitas, Vlokhovenseweg 49 
in Eindhoven, aanvang 20.00 uur. 
 
Voor het 14de achtereenvolgende jaar komt het bekende 
muziekensemble Kupalje uit Minsk (Wit-Rusland) naar de 
regio Eindhoven om een aantal benefietconcerten te ver-
zorgen ten bate van de kinderen in hun land. Daarmee ma-
ken zij het mogelijk dat er jaarlijks in augustus een kinder-
kamp plaatsvindt in Eindhoven, waar 30 jonge landge-
nootjes van een spetterende drie weken durende vakantie 
genieten. 
 
Kupalje en het WMC geven op vrijdag 24 september een 
concert.. Net als andere jaren zal de belangstelling daar-
voor groot zijn. Aan het eind van het concert kan de be-
zoeker zijn waardering uiten via een collecte, waarvan de 
opbrengst geheel voor het kinderkamp is bestemd. En 
meer nog: de gemeente Eindhoven verdubbelt de opbreng-
sten van elk concert dat Kupalje in zijn drie weken duren-
de tournee verzorgt! 
 
Dit heeft alles te maken met de hechte Stedenband Eind-
hoven-Minsk, die al sinds 1996 voor de nodige contacten 
tussen beide steden zorgt. Er vinden geregeld uitwisselin-
gen plaats op terreinen als medische zorg, ouderenzorg, 
onderwijs, cultuur en sport. Dat heeft al geleid tot talloze 
warme ontmoetingen, waar beide steden goede herinnerin-
gen aan bewaren. 
 
Hoog muzikaal niveau 
Kupalje is inmiddels een graag geziene gast, die muziek 
op zeer hoog niveau verzorgt. De beide solisten Viktor 
Streljtsjenja (tenor) en Alexander Krasnodubski 
(bariton) zijn allebei solist aan de bekende Staatsopera in 
Minsk. Beiden zijn thuis in zowel opera als volksliederen 
en hebben succesvolle optredens achter de rug in vele lan-
den in en buiten Europa. 

De muzikale begeleiding is van het allerhoogste niveau. 
Tatjana Jeletskaja is een virtuoos cimbaliste, als docent/
pedagoog verbonden aan het conservatorium in Minsk. 
Tatjana speelt op dit Wit-Russische volksinstrument alle 
stijlen, van klassiek en dans tot volksmuziek. Zij speelt 
altijd samen met de veelzijdige pianist Nicolai Serdobov, 
eveneens als muziekdocent aan het conservatorium ver-

bonden. Met zijn gigantisch grote repertoire begeleidt hij 
allerlei solisten, of dat nu zangers, blazers of violisten zijn. 
 
Kwetsbare kinderen 
De musici van Kupalje zetten zich niet voor niets in voor 
het kinderkamp in Eindhoven. Veel kinderen in hun land 
groeien op in gezinnen waar ouders gemiddeld 250 euro 
per maand verdienen. Dat inkomen maakt een gezond en 
gevarieerd leef- en eetpatroon erg moeilijk. Veel kinderen 
met ouders uit het gebied van de Tsjernobyl-ramp onder-
vinden nog dagelijks gezondheidsproblemen. Long-, hart- 
en schildklierproblemen komen veel voor. Ook ligt sociale 
verwaarlozing op de loer, waar twee ouders full time moe-
ten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. 
 
Voor de 30 kinderen die ieder jaar drie weken op vakantie 
naar Eindhoven mogen, is hun verblijf daar dan ook een 
feest. Er is elke dag wat te doen. Dankzij sponsors zit er 
ook wel een dagje Efteling of dierentuin in. Meestal staat 
er gebruikte kleding klaar, of schenkt een schoenenzaak 
nieuwe schoenen. Hun leven krijgt meer kleur door hun 
Eindhovense vakantie! 
Zie de webpagina: http://www.dse.nl/~ssem/ 
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WITWITWIT---RUSSISCHE RUSSISCHE RUSSISCHE STERRENSTERRENSTERREN   ZINGENZINGENZINGEN   ENENEN   SPELENSPELENSPELEN   VOORVOORVOOR   KINDERKAMPKINDERKAMPKINDERKAMP   

Oma’s aan de Top bestaan 5 jaar! 
  
Vrijdag 3 september jl. hebben de Oma´s aan de Top 
een spetterend optreden gegeven ter gelegenheid 
van het 5 jarig bestaan. 

Foto van de Oma’s gemaakt tijdens het optreden in ’t Oude Raadhuis 
 
De sfeer was super in het overvolle raadhuis. Helaas 
was er niet voor iedereen een plaats. Toch heeft ie-
dereen genoten. Zelfs de jeugd was enthousiast. 
 
Door een foutje van het weekblad De Trompetter, zijn 
er enkele mensen geweest die dachten dat 3 septem-
ber op zaterdag viel. Helaas hebben zij het feest ge-
mist. Wij nodigen hen graag uit op het kerstconcert 
dat plaats vindt op 14 december a.s. Aanvang 19.30 
uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Oma´s aan de Top 
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In 1934 wordt Jan geboren op de Tongelre-
sestraat als oudste zoon van Piet en Berta 
Dekkers-Smits. Na een fijne jeugd vol met 
“Dekkers-streken” vertrekt hij in 1956 voor 
een studie naar Canada.  
 

 
In 1960 wordt Jan tot priester gewijd en houdt hij 
zijn 1e Heilige Mis in de voormalige St. Josephkerk 
aan de Poeijersstraat. Dat was een bijzondere ge-
beurtenis en daarom werd het ook een heel feeste-
lijke dag waarbij heel Tongelre uitliep! 
 
 

Na diverse studies (waaronder in Rome) en het parochiewerk in Tongelre werd Jan in 1963 missionaris 
in Tanzania. Een hele overgang van een kleine overzichtelijke parochie naar een parochie met tientallen 
dorpen in een land dat 28 keer groter is 
dan Nederland. Gezien de grootte kan Jan 
bijvoorbeeld de zieken maar een paar keer 
per jaar bezoeken; soms moet hij wel 50 
kilometer rijden over hobbelige zandpaden. 
Gelukkig heeft Jan de steun van catechisten 
die zorgen voor de zondagsdiensten, begra-
fenissen en de begeleiding van zieken. 
 
Om de paar jaar komt Jan terug naar Ne-
derland en logeert hij bij zijn zus Annie. 
Telkens weer een fijne tijd waarbij hij vele 
vrienden en familieleden bezoekt. Ook 
krijgt hij in Nederland de nodige medische 
controle. Toch mist hij na een paar weken 
het leven in Tanzania wel weer. Dat is te 
begrijpen natuurlijk, omdat hij daar inmid-

dels al 
bijna 50 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Je kunt er een heel 
goed leven hebben, vindt hij. Er leven vriendelijke, gastvrije mensen 
die nog tijd voor elkaar hebben. Ze zeggen: “De Europeanen hebben 
horloges en wij hebben de tijd”. 
 
 
Gelukkig is hij nu weer in Tongelre om zijn priesterfeest te vieren met 
familie, vrienden, bekenden en belangstellenden. Op zondag 26 sep-
tember wordt het 50-jarig jubileum van Jan Dekkers gevierd. Deze 
feestelijke dag wordt geopend met een Heilige Mis om 10.30 uur in de 
Martinuskerk met Jan als hoofdcelebrant, waarbij ook het Cathari-
nagilde aanwezig zal zijn. Aansluitend wordt een receptie gehouden in 
zaal de Merckthoeve.  
 

Annelies Boullart-Dekkers 
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JAN DEKKERS 50 JAN DEKKERS 50 JAN DEKKERS 50 JAARJAARJAAR   PRIESTERPRIESTERPRIESTER!!!   



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

MUZIKAAL MUZIKAAL MUZIKAAL INITIATIEFINITIATIEFINITIATIEF   INININ TONGELRE TONGELRE TONGELRE   
 
Wie houdt er van zingen en wie van Kerstmis? Wat 
een rare vragen? En dan in deze tijd van het jaar? 
Nou, als je even doorleest snap je dat het heel be-
langrijk is om daar nu al mee bezig te zijn. Wij 
zijn namelijk dringend op zoek naar enthousi-
aste zangers en zangeressen! 
 
In septem-
ber starten 
we met een 
nieuw muzi-
kaal initiatief 
in Tongelre: 
een project-
koor. Een 
koor dat  
speciaal wordt samengesteld om voor een bepaald 
doel iets in te studeren. Je sluit je aan voor dat 
specifieke doel en voor die specifieke periode. Na 
het halen van het doel (één of meerdere uitvoerin-
gen) bekijk je of je zin hebt om aan het volgende 
project mee te doen.  
 
Het eerste project 
Inmiddels heeft het eerste project zich aange-
diend: Kerst in Tongelre. Enthousiaste ouders van 
Basisschool De Boog organiseren ieder jaar een 
kerstevenement op het schoolplein: met een kerst-
man, kerstmarkt en kerstvuur. Het enige wat ont-
breekt, is live muziek. Een leuk koor zou een wel-
kome aanvulling zijn.  
 
Doe ook mee! 
Inmiddels hebben we al een leuke bezetting (van 
mensen van binnen en buiten Tongelre) om mee te 

beginnen. We hebben voor dit project zelfs een 
heus combo voor de begeleiding. Daarnaast zijn 
we bezig om op basisschool De Boog te kijken of 
we een kinderkoor voor dit project kunnen opstar-
ten. We willen alleen heel graag nog meer zangers, 
zowel mannen als vrouwen. Belangrijk is dat je het 
leuk vindt om onder een dergelijk evenement je 
schouders te zetten. Geen smoesjes dat je geen 
muziek kunt lezen, want dat is geen bezwaar (wel 
handig natuurlijk).  
 
Wat gaan we zingen? 
Het gaat uiteraard om Kerstnummers, niet van het 
hele statige maar meer het luchtige soort. Zowel 
Engelstalig als Nederlandstalig.  
 
Wanneer en waar? 
Vanaf 13 september repeteren we iedere  maan-
dagavond van 20:00 tot 22:00 uur in het blauwe 
gebouwtje naast Basisschool de Boog op ’t Hofke 
in Eindhoven (vroegere Peuterhofke). Die eerste 
maandag zullen we starten met het uitdelen van 
muziek, waarna we direct aan de slag gaan.  
 
Kosten 
Om de kosten van dit project te dekken, vragen 
we aan iedereen een bijdrage van € 1 per week.  
Hiervan betalen we de muziek, de huur van het 
blauwe gebouwtje, cd’s, mappen etc.  
 
Tot slot 
Heb je vragen of reacties, schroom niet om te bel-
len of te mailen! Doe anders eens gek en kom ge-
woon kijken op maandagavond 13 september om 
20:00 u!  
projectkoortongelre@gmail.com  
of via 06- 57 34 76 37 
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OPROEP 
 

Beste lezers van wijkblad Rond ’t Hofke, 
 

Ik probeer wel eens wat te vinden op de rommelmarkt van St. Frans scouting en het liefst een boekje 
over Vincent van Gogh; maar meestal heb ik pech. Laatst echter kocht ik voor 1 Euro een heuse foto, 

gemaakt door de beroemde fotograaf Martin Coppens [anders was hij 
in de container verdwenen]. 

Onlangs is de belangstelling voor Cop-
pens weer opgelaaid en wordt in Tilburg 
een verzameling aangelegd met gedigi-

taliseerde foto’s.  
Ook mijn foto heb ik aangeboden 

Coppens fotografeerde in heel Neder-
land ook Christusbeelden, maar die uit 
de Martinuskerk hadden ze nog niet
[met prentje van Pastoor v Amstel]. 

 
Mocht u boekjes over van Gogh  

toch willen weggooien dan houd ik  
me aanbevolen. 

p.nagelkerke@chello.nl 
 

Groeten van Peter Nagelkerke 
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Door Francis en Riet 
 
In deze rubriek laten wij u nader kennis maken met 
iemand die zich belangeloos inzet voor een goed 
doel. Ditmaal zijn we in gesprek gegaan met Kees 
van Grevenbroek. 
 
Kees van Grevenbroek (1965) is geboren in Stratum 
als zoon van een groenteboer. Met Ivonne woont hij 
aan de Celebeslaan. Samen hebben zij vier kinderen 
tussen 16 en 20 jaar. Vanaf 1988 woont Kees in Ton-
gelre. 
Hij is hovenier, onderhoudsmedewerker en terreinbe-
heerder met conciërgetaken bij het Lorentz Casimir 
Lyceum en dat al meer dan 27 jaar lang. 
Als kind was hij al erg geïnteresseerd in de natuur, hij 
speelde altijd in het bos. Die liefde voor alles wat 
groeit en bloeit, is hij nooit kwijtgeraakt en als hove-
nier op het Lorentz Lyceum, een middelbare school 
omgeven door veel groen, kan hij zijn interesse in die 
natuur volop kwijt. Uit bovenstaande kunt u afleiden: 
Kees is een op en top natuurmens. 
 
Waar zet Kees zich nog meer voor in? 
Kees besteedt heel wat vrije tijd aan vrijwilligerswerk 
en ook al die activiteiten liggen op het terrein van de 
natuur. 
 
IVN Natuurwandelingen. 
Kees is vrijwilliger bij het IVN. Deze natuurvereni-
ging heeft een natuurclub opgericht voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Eén keer per maand 
maakt Kees- samen met nog een aantal begeleiders- 
met 22 leden van die club, afkomstig uit Eindhoven 
en omgeving, een natuurwandeling van ± 1 ½ uur. 
De wande-
laars worden 
met een taxi-
busje op de 
s t a r t p l a a t s 
afgezet en na 
afloop weer 
opgehaald. 
 
Kees is in 
2006 met dit 

werk begonnen en geniet iedere keer weer van het 
enthousiasme van de deelnemers. 
 
Monitoren van kikkers, padden en salamanders. 
Ook gaat Kees sinds dit jaar met een klein groepje 
personen, waarbij ook een afvaardiging van de poe-
lenwerkgroep Eindhoven, de kikkers, padden en sala-
manders tellen in de Tongelrese poelen. Ook de Was-
venvijver wordt dan bekeken. Dit wordt 4 keer per 
jaar gedaan, in februari, april, juni en augustus. Dit 
tellen gebeurt ’s avonds, want het moet donker zijn, 
ze schijnen dan met een lamp in het water. Op deze 
manier willen zij de amfibieënstand bijhouden. 
 
De nieuwe poelen aan de Karpendonkse plas zijn nu 
nog wat kaal en leeg, maar watervogels brengen daar 
zaden van waterplanten naar toe en zorgen zo voor 
begroeiing. Padden, kikkers en salamanders gaan ’s 
nachts aan de wandel en ontdekken zo de nieuwe 
poelen. 

 
Vogels. 
Vorig jaar is Kees met enkele geïnteresseerden be-
gonnen met het inventariseren hoeveel broedpaartjes 
van verschillende vogels er alleen al in ‘t Wasven te 
vinden zijn.  
 
Orchideeën.  
En bij de Zegge worden de orchideeën geregeld geïn-
ventariseerd. Deze telling wordt door ± 8 personen- 
waaronder ook Kees- uitgevoerd. De laatste telling 
kwam uit op + 125.000. Het aantal breidt nog steeds 
uit ook omdat de gemeente van een nieuw gebied de 
toplaag heeft afgeschaafd en op dit afgeschaafde ter-
rein groeien straks ook weer orchideeën. 
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Deelnemers aan de wandelclub 
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In de Zegge – een beschermd natuurgebied- groeien 
de gevlekte orchis en de welriekende nachtorchis.  
 
Beschermheer. 
Kees is ook nog beschermheer van de plataan, dit 
omdat hij vlakbij het Groendomein ’t Wasven woont 
en omdat hij erg met dit hele gebied begaan is. 
“Wij hebben in Tongelre niet veel oude bomen, daar-
om wil ik deze plataan zo oud mogelijk laten worden.  

 
 

Daarnaast wil ik de mensen bewust maken van het 
belang van bomen. Zij zorgen voor gezonde lucht en 
brengen koelte, op een hete dag zijn het natuurlijke 
luxaflexen”.  
 
Rond ’t Hofke. 
En iedere maand schrijft Kees de natuurwijzer in ons 
wijkblad.  
“Ik schrijf over natuurverschijnselen die in dat jaarge-
tijde in de Tongelrese natuur te zien zijn en doe dat 
met veel plezier. Ik krijg vaak heel positieve reacties 
van lezers. Zo van: “Ik las gisteren in de natuurwijzer 
en vanmiddag zag ik het daarin beschreven natuur-
verschijnsel toen ik in mijn tuin of door Tongelre 
wandelde.” Kees heeft ook vergevorderde plannen 
om een boekje te gaan schrijven over de natuurgebie-
den van Tongelre. 
 
Wasvenboerderij. 
In en voor de Wasvenboerderij is Kees actief.  
 
 
 
 
 
 
 

Hij is lid van de groengroep (natuurwerkgroep) en in 
dat kader organiseert hij activiteiten m.b.t. de natuur.  
 
Een kleine opsomming hiervan: 
• Natuur thema avonden voor kinderen. Iedere laat-

ste vrijdag van de maand ontvangt Kees op de 
Wasvenboerderij ± 40 kinderen van 6 tot 10 jaar 
en behandelt dan een natuurthema, b.v. roofvo-
gels, kikkers, bijen, vleermuizen enz. 

• Natuurlijk Tongelre. Iedere 2e woensdag van de 
maand in de wintermaanden wordt er een film-
avond gehouden of dialezing gegeven over de na-
tuur. Deze avonden zijn voor volwassenen. 

• Iedere maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur 
komt de groengroep bijeen. Dit zijn enthousiaste 
vrijwilligers uit de wijk die zich actief in willen 
zetten voor het groendomein. Mensen met vragen 
op natuurgebied zijn dan ook welkom. Deze 
groep zorgt ook dat de gevlochten meidoornhagen 
op Coll er verzorgd uitzien. Ze worden gesnoeid 
en bijgewerkt. 

• Kees organiseert ook wandelingen door de Ton-
gelrese groengebieden.  

 
Hobby’s. 
Naast al die drukke bezigheden heeft Kees ook nog 
tijd voor Ivonne, de kinderen en niet te vergeten hun 
gezamenlijke hobby’s. Ze verzamelen oude spullen, 
sorteren die uit en sommige artikelen verkopen zij 
later weer op de vlooienmarkt. 
Ook wandelen en fietsen zij graag en natuurlijk ge-
beurt dat bij voorkeur in de natuur. Maar ook een 
knus haardvuur maken en genieten als een echte 
Bourgondiër. Ook galerieën en beeldentuinen bezoe-
ken behoort tot een van hun favoriete bezigheden. 
“We kijken bijna nooit televisie” zegt Kees.  
 
Zijn we iets vergeten? 
Kees: ”Ik wil graag een oproep doen aan alle lezers. 
Op 3 oktober in de namiddag organiseren we een le-
zing die gaat over “dichter bij de plataan”. 
Het wordt een leuk evenement want in diezelfde 
week is het de bedoeling dat iedereen die dat wil 
(volwassenen en jeugd) ’n gedicht kan schrijven      
én voorlezen. Het thema van de gedichten is:           
Biodi’vers’iteit.” 
 
Tot slot: 
Bent u een natuurliefhebber en wilt u wat meer infor-
matie over alle activiteiten die door vrijwilligers in 
het Groendomein Wasven worden ondernomen, dan 
kunt u zich aanmelden of kennis komen maken iedere 
maandag tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Wie weet 
wordt u net zo’n enthousiaste natuurvrijwilliger als 
Kees van Grevenbroek!!   
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De plataan 
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DE DE DE INTERIEURVERZORGERSINTERIEURVERZORGERSINTERIEURVERZORGERS   VANVANVAN   DEDEDE      
ST. MARTINUSKERK ST. MARTINUSKERK ST. MARTINUSKERK VRAGENVRAGENVRAGEN   OMOMOM   VERSTERKINGVERSTERKINGVERSTERKING!!!   

Wie komt ons helpen? 
Het is best gezellig en het kost u slechts 

2½ uur per maand. 
Even een telefoontje naar  

J. van de Spijker tel: 2812599 of R. Smulders tel: 2813217 
en u draagt ook een steentje bij aan een schone St.Martinuskerk! 
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Deze ‘Picushuisjes’ aan de Tongelresestraat 72-70 en 68 
lagen schuin tegenover de kantoorvilla van Picus Houtin-
dustrie nabij het kanaal. Achter de linkerwoning lag een 
paardenstal, die waarschijnlijk werd gebruikt door zgn. 
‘teugelaars’, die hun paarden verhuurden om boten over 
het kanaal te slepen. Later zijn de woningen gebruikt als 

kantoorruimte voor de afdelingen Personeelszaken, Loon-
administratie en Efficiencybureau van Picus. Volgens in-
gewijden was er sprake van een cafeetje in de meest linkse 
woning. Maar of je een stille drankhandel nu een cafeetje 
mocht noemen? Hoe dan ook, je kon er op alle uren te-
recht om je drankvoorraad aan te vullen. 

De Picushof-appartementen op de achtergrond kwamen 
ervoor in de plaats. Voor de herkenbaarheid deze keer een 
foto uit 2007, met rechtsachter de kantoorvilla van Picus 
en de bouwput waar inmiddels ook appartementen zijn 
verrezen. 

Woensdag 21 juli jl. was het Wagenspel 2010 van het 
Ariëns Toneel te zien op het grasveld voor ’t Karregat.  
Dit openluchtspel was voor iedereen gratis toeganke-
lijk en werd geschreven door Jeroen Michels. De regie 
was in handen van Anemoon Langenhoff. 

Het verhaal 
Koning Tierlantijn is jarig en nodigt bevriende staatshoof-
den uit voor een groot feest. Maar helaas, de wijnoogst is 
mislukt. Daarom vraagt hij zijn gasten als verjaardagsge-
schenk wijn mee te brengen. De adellijke gasten brengen 
echter iets heel anders mee…….. 
 
Dankzij de wijsheid van de koning leert ieder z’n les en 
eindigt het alsnog in een waar feest, waarbij volop gedanst 
en muziek gemaakt wordt. 
 
Het Ariëns Toneel 
Jaarlijks trekt het Ariëns Toneel met het Wagenspel door 
Eindhoven om op een groot aantal pleinen hun uitvoering 

ten beste te geven. Mocht u de voorstelling dit jaar gemist 
hebben, geen nood! In 2011 maakt het Ariëns Toneel op-
nieuw een tournee met uiteraard alweer een nieuw Wa-
genspel.  
 
Meer informatie treft u aan op:  www.arienstoneel.dse.nl 
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Tongelre Toen en Nu … is een nieuwe rubriek, 
waarin een plek of onderwerp in Tongelre 
wordt getoond zoals het vroeger was en nu is. 

ARIËNS TONEEL ARIËNS TONEEL ARIËNS TONEEL METMETMET KONING TIERLANTIJN  KONING TIERLANTIJN  KONING TIERLANTIJN BIJBIJBIJ ’T KARREGAT ’T KARREGAT ’T KARREGAT   

Foto’s: Gregor Klemincic 
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Picknicken met PeuterPlaza ‘t Hofke 
   
Het is bijna 
vakantie en 
dan is het tijd 
voor de jaar-
lijkse peuter-
picknick. De 
kinderen had-
den samen 
met de juffen 
de sfeer neer-
gezet in het 
s pe e l t u i n t j e 
aan de Atalantastraat. Er was een kegelspel, een he-
le grote strandbal, een kruiptunnel, een zandbak met 
een speelhuisje en natuurlijk een partytent met pick-
nickkleed. Fijn met blote voeten in het gras, rollen 
met de ballen, bloemen en bijen bewonderen en sa-
men rondrijden met de bolderkar. 
 
Nadat de kinderen een poos hadden gespeeld moch-
ten de ouders en opa's en oma's aanschuiven voor al 
het lekkers dat klaargemaakt was. Uit de bolderkar 
kwamen kannen koffie en thee en voor de kinderen 
was er lekker fruitsap. Op het kleed werd een flinke 
keuze aan lekkere hapjes uitgestald. De meeste kin-
deren hadden duidelijk hun voorkeur en dus waren 
de knakworstjes als eerste op. Gelukkig viel de me-
loen en peperkoek ook goed in de smaak voor de 
gezonde afwisseling. Het was een heerlijke afwisse-
ling tussen eten, drinken en spelen.  
 
Nog even 
genieten 
van het sa-
men spelen, 
samen ra-
votten in 
het gras, 
samen eten, 
samen el-
kaars 
schmink be-
wonderen.  
Na de va-
kantie ziet de groepssamenstelling er heel anders 
uit. 6 Kinderen gaan naar de basisschool en dus ne-
men we vandaag ook al een beetje afscheid van el-
kaar. Natuurlijk worden er veel foto's gemaakt als 
aandenken.  
 

Het grote aftellen is begonnen, het is bijna vakantie. 
“Mama, mag ik na de vakantie ook naar de basis-
school?” is een veel gestelde vraag bij ons. “Nee, jij 
mag in januari!”.  
 

Wij wensen iedereen veel plezier op de basisschool!  

Lonneke Kuijpers, mama van Aerin 
PeuterPlaza ’t Hofke 
Avondroodstraat 40 
5641HB  Eindhoven 
Tel: 281 36 59 
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Met je gezin de lucht in ! 
 

Op zondag 26 september 2010 organiseert 
Scouting St. Frans tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
een spetterend spellencircus voor de kinderen.  
Naast verschillende activiteiten is er een ballon-
nenwedstrijd waarmee je kans maakt op mooie 
prijzen (er worden maximaal 250 ballonnen opge-
laten).  
 
Wil je meedoen, kom dan naar de blokhut aan de 
Vuurvlinderstraat 99, 5641 DL Eindhoven.  
 
Entree is gratis. 

 
 
            
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.scoutingsintfrans.nl 
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Het kopje boven dit artikel verwijst natuurlijk naar het zeer 
bekende tv-programma “Tussen kunst en kitsch”. Veel 
mensen kijken daarnaar. Ze verbazen zich nu eens over 
de schoonheid van een gebruiksvoorwerp, dan weer over 
de onverwacht hoge waarde ervan en soms over de com-
binatie van beide. Blijkbaar hebben mensen, zonder dat 
ze zich dat realiseren, mooie en kostbare voorwerpen in 
huis.  
Is dit ook niet van toepassing op onze eigen Sint Martinus-
kerk? Als wij bijvoorbeeld naar de zondagdienst in de kerk 
gaan, realiseren we ons ook niet dat in die kerk mooie en 
soms ook kostbare voorwerpen aanwezig zijn. We lopen 
zo maar achteloos aan de kruiswegstaties voorbij, we zien 
de beelden en glas-in-loodramen, zonder ze echt goed te 
bekijken.  
Het is immers 
allemaal zo 
vertrouwd, dat 
we niet meer 
echt oog heb-
ben voor de 
“b i j zondere” 
waarde ervan. 
Eigenlijk zou 
je de eigen 
kerk eens 
moeten bekij-
ken met dezelfde ogen als waarmee je een kerk bezoekt 
in Frankrijk of Italië. Sommige mensen doen dat op Monu-
mentendag, die jaarlijks in september wordt gehouden. 
Het is dan of ze voor het eerst de kerk écht zien. Staande 
bij het orgel op het zangkoor en kijkend naar de lege kerk 
hoor je dan soms: “Ik zie nu pas wat voor een prachtig 
kerkgebouw wij hebben.”  
Ze kijken voor het eerst met andere ogen naar de verschil-
lende reliëfs boven aan de steunpilaren en de symboli-
sche betekenis ervan. Beelden, glas-in-loodramen, gebe-
denboeken, voorwerpen die tijdens de mis gebruikt wor-
den, alles gaat meer spreken. Wat een mooie dingen heb-
ben wij van onze voorouders geërfd ? 
Maar kunstvoorwerpen vragen onderhoud. De expert in 
het genoemde tv-programma demonstreert dat door met 
een vochtig doekje over een schilderij te gaan en opeens 

zie je hoe mooi en diep de kleuren zijn. Als U in de kerk 
bent, loop dan eens niet achteloos voorbij, blijf eens voor 
een kruiswegstatie staan, kijk er wat nauwkeuriger naar. 
Dan pas valt op hoe vuil ze zijn en hoe groot de beschadi-
gingen zijn. Soms komen de spijkers er zelfs doorheen. 
Loop eens naar het ons zo vertrouwde Sint Martinusbeeld 
en zie van dichtbij hoe ontzettend nodig het is dat het ge-
restaureerd wordt. Dat wordt U ook duidelijk als U naar de 
bijgevoegde foto’s kijkt die Mevr. Annie Rovers gemaakt 
heeft. 
In deze tijd worden we steeds weer geconfronteerd met 
afbraak van kerken en met het verdwijnen van steeds 
meer kerkelijke kunst. Wat bewaar je en wat gooi je weg? 
Vindt U dan ook niet, dat we de plicht hebben om dat cul-
turele erfgoed, dat we willen bewaren, ook in perfecte 
staat te onderhouden? Daarmee betonen we ook ons res-
pect voor het verleden en voor de inspanningen, die onze 
Tongelrese voorouders gepleegd hebben om al dat moois 
tot stand te brengen. 

Emile van Gestel en ondergetekende, o.a. in de functie 
van vrijwillige koster, komen met veel kerkelijke voorwer-
pen in aanraking en zien dus ook vaak de slechte staat, 
waarin de verschillende kunstschatten verkeren. Overtuigd 
van onze plicht ons kerkelijk erfgoed in perfecte staat te 
houden, wilden wij eens nagaan in hoeverre wij onze 
kunstschatten weer in optimale toestand kunnen brengen. 
Dus hebben we eens een paar kunstexperts en kunstres-
taurateurs uitgenodigd om in onze kerk te komen kijken, 
zodat we een meer concreet antwoord zouden krijgen op 
de volgende vragen:  
• Is het uit artistiek en/of cultureel oogpunt de moeite 

waard om sommige dingen te restaureren, met name 
het Sint Martinusbeeld (de patroonheilige van onze 
kerk) en de  kruisweg (met zijn 16 staties een  promi-
nent aanwezig kunstwerk.) 

• Als het de moeite waard is om dit te doen over welke 
bedragen spreken we dan? 

Inmiddels hebben we daar een antwoord op gekregen .  
Ten aanzien van de eerste vraag, was het antwoord posi-
tief: “ Ja het is uit artistiek en cultureel oogpunt de moeite 
waard en om tot restauratie over te gaan.”  
Ten aanzien van de kosten, hebben we een tweetal res-
taurateurs een offerte laten maken. Het gaat over veel 
geld. Voor de restauratie van het Martinusbeeld hebben 
we het over 1520 Euro. Voor de restauratie van de 16 
schilderijen van de kruisweg liggen de kosten rond de 
10.000 Euro. Dit alles exclusief BTW. 
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ZEKER ZEKER ZEKER WELWELWEL: : :    
KUNSTKUNSTKUNST, , , GEENGEENGEEN   KITSCHKITSCHKITSCH   



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Op 28 augustus j.l. werden tijdens de jaarlijkse bezorgersmiddag de ju-
bilarissen Nico Aarts, Diny Schoenmakers, Jan Wiersma en Hans Willems 
(niet aanwezig) in de bloemetjes gezet.  
 
Tevens nam mevrouw Verhappen om gezondheidsredenen na 35 jaar 
afscheid van het bezorgerskorps. Dit gebeurde tijdens een gezellige 
middag voor alle bezorgers bij het Sint Catherinagilde aan het Wasven-
pad. Na genoten te hebben van een hapje en een drankje, voor de lief-
hebbers schieten en een optreden van het echtpaar Hans en Mechel 

Goddefroy, kwam er een 
einde aan deze gezellige 
bijeenkomst. 
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Hoe nu verder? 
Het parochiebestuur heeft inmiddels zijn goedkeuring aan 
de plannen gegeven en de opdracht tot restauratie ver-
strekt. Zou het niet mooi zijn als op 11 november, het vol-
gende Martinusfeest, het gerestaureerde beeld in de kerk 
aanwezig zou zijn? 
Een belangrijke vraag blijft natuurlijk: hoe zit het met onze 
financiële middelen? 
Door het afnemende aantal parochianen zijn die middelen 
helaas steeds beperkter. Wij kunnen ons echter zeer goed 
voorstellen, wij vertrouwen daar ook op, dat er onder U 
mensen zijn, die net als wij, overtuigd zijn van de plicht, 
die wij hebben ten aanzien van onze voorouders. Die er 
plezier en voldoening aan beleven als de kunstschatten 
van onze kerk in een perfecte staat verkeren en die in de 
geest van Martinus “een deel van hun mantel” willen af-

staan. Zij willen dat dan hopelijk laten blijken door een 
geldelijke bijdrage aan dit project (de mogelijkheden daar-
voor vindt U onder dit artikel). 
In een volgend artikel, waarin we ook een interview met de 
restaurateur willen opnemen, komen we met de nieuwe 
stand van zaken terug. 
 
Gerard Fieten  
Wij zijn het er ook mee eens dat we met zorg moeten 
omgaan met de kunstschatten, die wij van onze Ton-
gelrese voorouders gekregen hebben. Wij willen 
daarom ook een geldelijke bijdrage leveren aan de 
restauratie. In overleg met het parochiebestuur kunt 
U dat: 
 
1. Door overschrijving van de bijdrage op giro 
663077877 t.n.v. Martinusparochie Tongelre onder 
vermelding van “restauratie Martinusbeeld”. 
 
  Of: 
2. Door het verlenen van een eenmalige machtiging, 
die U kunt sturen aan: Secretariaat Parochie Tongel-
re, Molijnstraat 5, 5642LV Eindhoven.  
 
  Of: 
3. Door een geldelijke bijdrage te deponeren in de 
speciale offerblok,  die  achter in de kerk geplaatst  
zal worden.  
                                                                                    
Met dank voor uw gift! 

BEZORGERS BEZORGERS BEZORGERS VANVANVAN   WIJKBLADWIJKBLADWIJKBLAD ROND ’T HOFKE  ROND ’T HOFKE  ROND ’T HOFKE INININ   DEDEDE   BLOEMETJESBLOEMETJESBLOEMETJES   GEZETGEZETGEZET   

Foto rechts: mevrouw Diny 
Schoenmakers 

Foto boven: optreden van Hans en 
Mechel Goddefroy 

Foto rechts: de dansende poppen 

Foto onder: schieten was een geliefd 
onderdeel van het programma 
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GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT 
DE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEK   
 
Programmaboekje 
Nog nooit was hij zo vol met activi-
teiten! Vanaf nu verkrijgbaar in de 
bibliotheek en bij diverse culturele 
instellingen: ons nieuwe programma-
boekje oktober t/m december 2010. 
 
Hallo Cultuur 
5 September was de dag dat vele culturele instellin-
gen gezamenlijk het culturele jaar introduceerden. 
Men kon met een pendelbus bij allerlei instellingen 
langs en alvast proeven wat er allemaal kwam. 2 Jaar 
gelden werd het nog gedragen door 3 instellingen 
waaronder de bieb maar dit jaar waren het al 11 in-
stellingen. Het wordt dus steeds groter en groter en 
groter en hopelijk mooier. 
 
Spaaractie: Sponsorlezen 
In Nieuw programma Bibliotheek Eindhoven ok-
tober t/m december 2010 
December 2010 begint alweer met de zevende editie 
van 3FM Serious Request. Deze keer staat het Glazen 
Huis op de Markt in Eindhoven. De dj’s in het Glazen 
Huis vragen in december aandacht voor kinderen die 
als gevolg van hiv hulp nodig hebben. Samen met het 
Rode Kruis gaan ze geld inzamelen om het leven van 
deze kinderen te verbeteren. 
Bibliotheek Eindhoven haakt hierop in door middel 
van de spaaractie ‘Sponsorlezen’ voor de jeugd. Dit 
keer lezen we niet alleen voor onszelf! Ontwikkel je-
zelf met boeken en ontwikkel een toekomst voor een 
kindje met hiv. Lees in de maanden oktober, novem-
ber en december zoveel mogelijk boeken. Vraag je 
vader, moeder, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, enz. 
om een sponsorbedrag per gelezen boek en doneer in 
december het spaarbedrag aan het Rode Kruis. 
I.s.m. Rabobank Eindhoven/Veldhoven en Eindhoven-
se basisscholen. Rabobank Eindhoven/Veldhoven on-
dersteunt deze actie: ieder kind dat meedoet krijgt 
van de Rabobank 50 eurocent als startkapitaal en een 
echte Glazen Huis Spaarpot! 
VR 1 OKT T/M VR 31 DEC, ALLE VESTIGINGEN 
 
Week van de mediawijsheid 
Zijn twitteren, bloggen, social media en bijvoorbeeld 
Web 2.0 termen waarvan u graag meer wilt weten? 
De digitale mediawereld verandert in rap tempo. Een 
beetje bijblijven? Kom dan van 24 november tot en 
met 1 december naar de week van de mediawijsheid. 
In alle vestigingen van Bibliotheek Eindhoven zijn de-
ze week workshops en lezingen te volgen op het ge-
bied van nieuwe media. Zodat u straks volop mee 
kunt bloggen, gamen, twitteren, googlen... 
I.s.m. Eindhovens Dagblad en Fontys Hogeschool 
Journalistiek. Kijk voor het volledige overzicht op 
www.bibliotheekeindhoven.nl 
WO 24 NOV T/M WO 1 DEC 
 
Het is weer Kinderboekenweek! 
Tijdens de Kinderboekenweek staat Bibliotheek Eind-
hoven altijd even op zijn kop. Ook tijdens de 56e Kin-
derboekenweek, van woensdag 6 t/m zaterdag 16 

oktober 2010, zijn er weer volop activiteiten in en 
rond de bieb in Eindhoven. Het motto is dit jaar De 
Grote TekenTentoonstelling - beeldtaal in kinderboe-
ken. Op woensdag 6 oktober openen we feestelijk de 
Kinderboekenweek in alle vestigingen van Bibliotheek 
Eindhoven. Om 14.30 uur lezen we een enorm leuk 
verhaal. En daarna gaan we met zijn allen op puzzel-
tocht. Bekende kinderboekfiguren, zoals Pluk, Flod-
dertje en Jip & Janneke zullen natuurlijk niet ontbre-
ken. Jij toch ook niet? 
 
De Grote TekenTentoonstelling voor en door 
kinderen: Zelf aan de slag! 
Onder het motto ‘de Grote TekenTentoonstelling’ 
gaan we ook zelf een echte Eindhovense TekenTen-
toonstelling maken! Onder leiding van een muurschil-
der uit Nicaragua mag iedereen een paneel beschilde-
ren. Samen vormen de schilderijen een grote Teken-
Tentoonstelling, die we op zaterdag 16 oktober ope-
nen. Iedereen vanaf 4 jaar mag gratis meedoen!  
Voor materialen zorgen wij, maar meld je wel op tijd 
aan. Kijk voor het volledige programma op 
www.bibliotheekeindhoven.nl.  
OPENING: WO 6 OKT (14.30 UUR) 
WO 6 T/M ZA 16 OKT (TIJDENS OPENINGSTIJDEN) 
ALLE VESTIGINGEN 
 
Nederland Leest 
Zoals elk jaar neemt ook dit jaar Bibliotheek Eindho-
ven weer deel aan de landelijke campagne Nederland 
Leest. Dat betekent dat we u deze keer uitnodigen 
het boek De grote zaal van Jacoba van Velde te lezen 
en te bespreken. In dit vergeten literaire meester-
werk kijkt Geertruide terug op haar eigen leven en 
het leven van haar dochter. Geertruide beseft, net 
voordat ze sterft, dat ze haar dochters drang naar 
zelfstandigheid meer waardeert dan ze ooit heeft ge-
toond. Uiteraard krijgt u als lid van de bibliotheek 
weer een exemplaar cadeau (zo lang de voorraad 
strekt). 
VR 22 OKT T/M VR 19 NOV 
 

 
 
 
 

31 

Een tongerick is een Tongelrese limerick 

Un straotveger maokte op  
unne dag, 
De Tongeresestraot schoon 
me de Franse slag. 
Da kwam, die`n bezem war 
verslete, 
En dan gadde van eiges de 
helft vergete. 
Maor ut kon ok zo zijn, da 
ut aon z`n ogen lag. 
 
Nelis 
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Triggervinger of springvinger, tendovaginitis stenosans, stenoserende tenosynovitis, knipmesvinger, 
snapping finger 
 
Een triggerfinger is een ontstekingsreactie van de buigpees van één van de vingers en soms ook van de pees-
schede (de huls waar de pees doorheen glijdt.) Er ontstaat daardoor een verdikking van de pees waardoor deze 
niet meer mooi door de peesschede glijdt. Dit ontstaat ter hoogte van het gewricht van de vinger of duim naar 
de handpalm, aan de binnenzijde van de hand. Op een gegeven moment kan de pees zelfs vastlopen, waarbij 
de vinger moet worden geholpen zich te strekken. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Soms is er sprake ge-
weest van een overbelasting. Het is een onschuldige maar lastige afwijking. 
 
Aanvankelijk is er sprake van een geringe pijn of irritatie bij het buigen van de vinger, vooral bij het vastgrij-
pen. Door toename van de verdikking van de pees, verergert de pijn en ontstaat op een gegeven moment de 
situatie dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt. U voelt dan bij het strekken een 
“knapje”en soms pijn. De diagnose wordt door uw arts of fysiotherapeut  eenvoudig aan de hand van het li-
chamelijk onderzoek gesteld. Er zijn geen verdere onderzoeken nodig. 
 
Als de hapering niet al te ernstig is kan meestal geprobeerd worden de ontsteking tot rust te brengen met be-
hulp van een injectie in de peesschede. De vloeistof die wordt ingespoten is een combinatie van een verdo-
vingsmiddel met een cortisonpreparaat. Cortison brengt ontstekingen tot rust. Daarna wordt enige rust voor-
geschreven. 
 
Het resultaat van deze behandeling is niet altijd blijvend en de klachten 
kunnen weer terugkeren. Gewoonlijk kan u dan een kleine operatie worden 
voorgesteld. Dit geschiedt poliklinisch onder lokale verdoving of verdoving 
van de gehele arm op de operatiekamer in dagbehandeling. 
 
De duur is ongeveer 10 minuten. Via een kleine (1,5 cm) snede wordt de 
peesschede in de lengterichting open gesneden. Hierdoor ontstaat weer 
ruimte voor de verdikte pees. De huid wordt met hechtingen gesloten. 
U krijgt een verband en voor de eerste dag wordt het gebruik van een mitella aangeraden. 
 
Over het algemeen zult u na de operatie weinig pijn hebben. De dag na de operatie mag u het verband verwij-
deren een kleine pleister volstaat dan. U mag gewoon douchen. Zwemmen is niet verstandig, zwemwater is 
doorgaans niet schoon genoeg. Na ongeveer een week kunnen de hechtingen worden verwijderd. U mag dan 
doen wat u wilt en kunt. 
 
U moet er rekening mee houden dat het zeker zes weken duurt voordat stevig vastgrijpen geen last meer geeft. 
Het littekentje heeft zeker drie maanden nodig om soepel te worden. 
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Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb  
 
Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie 
“Tongelre” 
Ceramlaan 10,  
5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@online.nl 
website: www.fysiotherapietongelre.nl 
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In de maand oktober hebben we, naast onze maandelijks 
terugkerende activiteiten, ook een aantal zeer bijzondere 
evenementen. Zo kunt u op zondag 3 oktober genieten 
van een mooie gedichtenroute door het Wasvenbos. Be-
kende en minder bekende dichters dragen voor uit eigen 
werk. Ook u kunt hieraan nog meedoen.  
Verder onze kwartaalwandeling Kuieren in Tongelre, 
wandelen door een herfstig Eckartse bos en de Bogten, 
met daarna de gelegenheid te proeven van een heerlijke 
bospadden-
stoelensoep in 
Gasterij in ’t 
Ven. In de 
Gasterij is het 
ook heerlijk 
eten in het 
weekend, van-
af 1 oktober is 
daar weer een 
nieuwe kaart 
met nieuwe 
biologische 
gerechten. 
 
En misschien hebt u het al gezien. In het Groendomein is 
een bijzondere, natuurlijke speeltuin aangelegd binnen 
de contouren van het voormalige kasteel en boerderij uit 
de 17e eeuw. De eerste nieuwe bezoekster arriveerde 
eind augustus: een vaars (= een jonge koe) die het 
prachtig vindt als kinderen op haar rug klauteren. Jong, 
maar óók oud kan in de speeltuin terecht voor een ont-
spannen manier van vertoeven. Dus loop de komende 
weken maar eens door het groendomein ... 

Expositie 
Op de Overloop van de Wasvenboerderij vinden tentoon-
stellingen plaats van lokale kunstenaars. In september 
en oktober is dit een dubbelexpositie bestaande uit schil-
derkunst op zijde en uit beelden. 
U kunt genieten van schilderijen die de groei en bloei 
van de natuur weergeven. 
Deze schilderijen op zijde zijn van de hand van Elly Tie-
lemans. De zijdeschilderijen combineren prima met de 
beelden van Wim Tielemans. Zijn beelden zijn geïnspi-
reerd door torso’s en abstracte symbolen. Dit denken 
over het leven probeert hij weer te geven in zijn beel-
den. Ook staat er figuratief werk van vogels in steen en 
brons. 
U kunt de expositie tot eind oktober ieder weekend van 
vrijdag 16:00 uur tot zondag 22:00 uur bezichtigen. 
 

Tous les Toet 
Bij het restaurant van het Wasven, Gasterij in ’t Ven, 
wordt Bourgondisch èn Biologisch gekookt. Bij de maan-
delijkse thema-avond laat het team van de Gasterij u 
proeven en leggen ze uit wat dit betekent. Op 23 sep-
tember is het thema Tous les Toet. Het team is nog in 
vakantiesfeer en pakt uit met nagerechten. Laat u ver-
rassen door bavarois, ijs, mousse met als belangrijkste 
ingrediënt fruit. 
De kosten voor deze donderdagavond 23 sept. bedragen 
€ 7,50. De proeverij duurt van 19:00 tot 21:00 uur en is 
in de Gasterij. 
 

Kan een egel pinnen? 
Wat een rare vraag. Maar ook weer niet zo gek: een egel 
heeft immers pinnen over zijn hele lijf. Wil je alles over 
egels weten? En ze ook zien? Kom dan naar deze na-
tuurthema-avond. We horen alles over de egel en we 
gaan ook naar ze op zoek. Dat gaat zeker lukken want 
we weten waar ze wonen……. 
De avond is in de Schop van de Was-
venboerderij en duurt van 19:00 tot 
21:00 uur. Iedereen tussen de 6 en 
12 jaar is welkom. De entree be-
draagt 1,50 euro per kind. 
 

Duurzaam Tuinieren 
Duurzaam Tuinieren is de titel van thema-avonden van 
de eigen tuinder van het Wasven. Rode draad bij deze 
thema-avonden is de moestuin die bij het Wasven wordt 
aangelegd. U leert stap voor stap hoe u zelf een ecologi-
sche moestuin kunt beginnen en u krijgt uitleg over inte-
ressante onderwerpen. Deze kennis kunt u verwerken in 
eigen tuin, ook krijgt u recepten mee om thuis heerlijk te 
koken.  
 

Op 30 september gaat de heer Snijders van  Innogreen 
ons alles vertellen over biologisch bemesten en bestrij-
den van aantastingen in de moestuin. U leert er ook iets 
over de bodem en wat een plant nodig heeft om goed te 
groeien. 
 

Met Halloween in aantocht hebben we op 28 oktober de 
pompoenen als thema. Biologisch geteelde pompoenen 
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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 

Zijdekunst en beelden expositie t/m 31 oktober 
Tous les Toet: thema-avond bij de 
Gasterij 

23 september 
19:00 uur 

Kan een egel pinnen? Natuurthema-
avond jeugd 

24 september 
19:00 uur 

Duurzaam tuinieren: thema biolo-
gisch bemesten en bestrijden 

30 september 
20.00 uur 

Dichter bij de Plataan 3 oktober 
14:00 uur 

Van haver tot gort bij de bakmiddag 
van Tussen de Molens 

13 oktober 
13:30 uur 

Natuurlijk Tongelre: Natuurlijk Ton-
gelre: Planten van A tot ……….? 

13 oktober 
20.00 uur 

Kuieren in Tongelre 17 oktober 
10:30 uur 

Vis moet zwemmen: thema-avond bij 
de Gasterij 

20 oktober 
19:00 uur 

Spelmiddag voor de jeugd 24 oktober 
14.00 uur 

Duurzaam tuinieren: thema Hallo-
ween en pompoenen 

28 oktober 
20.00 uur 

Natuurthema-avond jeugd 29 oktober 
19.00 uur 

Natuurwerkdag 6 november 
9.30 uur 
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worden geoogst 
en tot lantaarns 
gesneden. Verder 
bereiden we een 
lekkere pompoen-
soep op een Peru-
aanse wijze. Na-
tuurlijk kunt u 
direct smullen en 
krijgt u recepten 
mee!  
 

De workshops zijn op donderdag van 20:00 tot ongeveer 
22:30 uur in de Schop van de Wasvenboerderij. De en-
tree bedraagt 5,00 euro per persoon en is incl. een kop 
koffie/thee. 
U kunt zich aanmelden via boerderij@wasven.nl. 
 

Dichter bij de Plataan 
Op zondagmiddag 3 oktober vindt een literair festival 
plaats in het Wasvengebied. Rondom de Plataan als in-
spirerend centrum is een literaire route uitgezet. Het 
thema van deze middag past bij het Groendomein en 
luidt ‘Biodi-vers-iteit’. Vele dichters dragen voor uit ei-
gen werk op de vlonder onder de plataan. Ook kunt u 
een route wandelen waarlangs de gedichten zijn te le-
zen. Dit pad is ook toegankelijk voor mensen die minder 
goed ter been zijn. De middag is van 14:00 tot 16:00 
uur en de toegang is gratis. 
 

Van haver tot gort bij de Bakmiddag 
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan bij Tussen de 
Molens, de bakker van het Wasven. Elke tweede woens-
dag van de maand kunnen kinderen onder leiding van 
bakker Ralf zelf koekjes of taartjes maken. En als het 
lekkers de oven in gaat, wordt er een leuk spel georga-
niseerd en is er groene limonade. Het resultaat mag mee 
naar huis! 
Op woensdag 13 
oktober gaat het 
over brood. Waar 
wordt brood van ge-
maakt? Meel zou je zeggen. Maar er zijn natuurlijk nog 
veel meer grondstoffen waarmee brood gemaakt kan 
worden. Bijvoorbeeld spelt of rogge. Hoe smaakt dat? 
Hoe ziet dat er uit? Op deze vragen krijg je op 13 okto-
ber bij Tussen de Molens een antwoord. 
De middag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. We begin-
nen om 13:30 uur en om 15:00 uur zijn we klaar! 
De kosten bedragen 5 euro per kind en je kunt je mel-
den in de Schop van boerderij. 
 

Natuurlijk Tongelre: Planten van A tot ……….?  
Met een prachtige dialezing laat Jan Bos zien, dat er in 
het vroege begin van de aarde er al planten groeiden en 
andere organismen leefden. Door de eeuwen heen zijn 
er heel veel bloemen en planten verdwenen. Vooral de 
laatste 100 jaar door allerlei omstandigheden veroor-
zaakt, door de mens en de maatschappij. 
Kom kijken naar deze mooie presentatie die een tijds-
beeld laat zien over de flora: van A tot ….?   
 

Elke 2e woensdag van de maand is er een natuur/
cultuur thema-avond voor volwassenen in de boerderij 
van het Groendomein Wasven. We beginnen om 20.00 
uur en eindigen om ongeveer 22.00 uur. De entree is 
3,00 euro inclusief een kop koffie of thee. U bent van 
harte welkom. 
 

Kuieren in Tongelre: Herfst in het Eckartse bos en 
de Bogten 
In oktober gaan de dagen merkbaar korter worden: de 

herfst staat voor de deur! Ook een mooi seizoen waarin 
de natuur prachtig is. Tijdens deze wandeling onder lei-
ding van een natuurgids uit Tongelre gaan we kuieren in 
het Eckartse bos en de Bogten. Dit is een mooi stukje 
natuur om de hoek waar elke 100 meter anders is. In dit 
gebied leven reeën en er groeien allerlei soorten pad-
denstoelen. Echt een manier om de herfst te ruiken!  
Na afloop van de wandeling gaan we de herfst proeven. 
De kok van de Gasterij gaat een heerlijke bospadden-
stoelensoep bereiden. Daar zijn we na zo’n wandeling 
zeker aan toe! 
Dit speciale arrangement met gids en soep kost 6 euro. 
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u een berichtje stu-
ren aan natuurwerkgroep@wasven.nl. Zonder soep kan 
ook:dit kost 1,50 euro en aanmelden is dan niet nodig. 
De wandeling start zondag 17 ok-
tober om 10:30 uur bij de Schop 
van de Wasvenboerderij. Rond 
12:15 uur zijn we terug. Het ge-
bied kan vochtig zijn dus doe wa-
terdichte schoenen aan! 
 

Vis moet zwemmen! 
Vis moet zwemmen is het gezegde. Daar zijn wij bij de 
Gasterij het dubbel mee eens: bij vis hoort een goede 
wijn, maar vis moet ook zelf goed gezwommen kunnen 
hebben. De Gasterij kookt Bourgondisch, Biologisch en 
Duurzaam. Dit geldt dus ook voor de vis. Maar met een 
groot aantal vissoorten gaat het niet goed. Het leven in 
de zee staat wereldwijd onder zware druk door overbe-
vissing en bijvangsten. Verschillende soorten worden 
met uitsterven bedreigd waardoor het hele ecosysteem 
gevaar gaat lopen.  
Bij de Gasterij bereiden we daarom een duurzame vis-
maaltijd. Op deze thema-avond willen we u met de mo-
gelijkheden kennis laten maken. Wat dacht u bijvoor-
beeld van het koken van mosselen in bier?  
Kom proeven deze woensdagavond 20 oktober van 
19:00 tot 21:00 uur voor 7,50 euro per persoon.  
 

Techniek voor tieners, kinetische energie 
Het gras maaien, afwassen, en de rammen lappen... 
Allemaal klusjes die je het liefste zo snel mogelijk ge-
daan wilt hebben. Zou het niet mooi zijn als het allemaal 
tegelijk kan? Kom naar het Wasven en leer hoe je met 
spullen die je in huis kan vinden, een machine kan bou-
wen die het allemaal ineens voor je doet! Samen met de 
anderen ga je bedenken hoe je met bijvoorbeeld gewich-
ten, of met elastieken een machine kan laten bewegen. 
Door verschillende spullen met elkaar te combineren 
ontstaat er een kettingreactie van beweging die uitein-
delijk bijvoorbeeld je schoenveters zal strikken voor je. 
En dat allemaal door gebruik te maken van schone 
“kinetische” energie!  
Kijk maar eens op de website www.wasven.nl om een 
idee te krijgen. 
Donderdag 7 oktober vanaf 19:00 uur is iedereen vanaf 
11 jaar welkom om mee te doen. De avond duurt tot 
21:00 uur.  De kosten zijn 5 euro. 
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Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

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

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

 
 
 
 
 
 
Beste buurtbewoners, 
 

Het is weer zover! St. Nicolaas heeft ons te kennen 
te geven dat Hij, samen met zijn gevolg, een paar 
dagen er op uit zal trekken om onze wijk te bezoe-
ken. 
 

De data voor de rondgangen zijn: 
• Zaterdag 27 november "de Karpendonk" en 

"Koudenhoven" en de wijk “Beauregard” aan de 
Tongelresestraat 

• Zaterdag 4 december het oude gedeelte van 
Tongelre rond de St.Martinus kerk. 

 

De hiervoor bestemde huis-aan-huis collecte wordt 
gehouden in de laatste 3 weken van oktober. De 
collectanten zijn in het bezit van een door de ge-
meente Eindhoven afgegeven vergunning, die zij op 
verzoek graag aan u tonen. 
 

Namens alle kinderen bij voorbaat dank voor uw 
gift! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens het bestuur, H. van Dijk voorzitter. 

 SINT-NICOLAASVERENIGING 
            ''STMARTINUS'' 

              opgericht in1951 
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Elk jaar op de 1e zondag in oktober organiseert 
Scouting Doornakkers haar traditionele Open Dag 
aan de Urkhovenseweg 27. Dit jaar al weer voor de 
tweeëntwintigste keer!  Zondag 3 oktober is het 
weer zover! De Open Dag houden wij voor alle kin-
deren van 5 t/m 15 jaar. Je kunt meedoen aan aller-
lei scoutingactiviteiten in elke leeftijdscategorie. 

Foto: op de foto met de 1ste voorzitter 
 
Net zoals andere jaren hebben we weer verschillen-
de verrassingen voor iedere jeugdige deelnemer! En 
in de tijd dat uw kind(eren) meedoe(t)n aan allerlei 
activiteiten kunt u als ouder zelf rustig rondneuzen 
op onze GRANDIOZE GROTE VLOOIENMARKT en/
of genieten van een hapje en een drankje. We hopen 
jullie allemaal weer op zondag 3 oktober te zien. 
 
De vlooienmarkt begint om 11.00 uur. Tussen 11.00 
en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt een toe-
gangsprijs van slechts € 1,--. 
Vanaf 12.00 uur gaat de Open 
Dag van start en kan iedereen 
gratis naar binnen. 
 
Scouting DOORNAKKERS – 
één van de grootste in Eindho-
ven – is dit jaar 50 geworden!!!  
En dat hebben we o.a. gevierd 
met een gezamenlijk zomer-
kamp van leden en leiding in 
Luxemburg. Kijk daarvoor maar 
eens op onze websi te 
www.jubileum.doornakkers.com  
 
Voorheen gevestigd in de wijk 
Doornakkers, heeft de groep 
sinds eind 1987, nu al weer bij-

na 23 jaar, haar basis aan de Urkhovenseweg. Een 
blokhut waar wekelijks op zaterdag de ca.185 leden 
en 50 leidinggevenden bij elkaar komen: een drukke 
maar leuke bedoening!! 
 
U kunt met uw kind(eren) ook altijd op zaterdag 
langskomen op de blokhut. Tussen 10.00 en 18.00 
uur is er altijd wel iemand aanwezig om u te informe-
ren. Of u kunt ook kijken op onze website 
www.doornakkers.com en mailen kan ook naar:    
info@doornakkers.com.  
 

 
Foto onder: begin van het jubileumjaar 

OPEN DAG EN VLOOIEN-OPEN DAG EN VLOOIEN-OPEN DAG EN VLOOIEN-
MARKT BIJ SCOUTING MARKT BIJ SCOUTING MARKT BIJ SCOUTING    

DOORNAKKERS 3 OKTOBER DOORNAKKERS 3 OKTOBER DOORNAKKERS 3 OKTOBER 
VAN 11.00 TOT 16.00 UURVAN 11.00 TOT 16.00 UURVAN 11.00 TOT 16.00 UUR   

REÜNIE SCOUTING DOORNAKKERS  
 
Na een spetterend zomerkamp in het Luxemburgse 
Wiltz maakt de scouting zich klaar voor de laatste 
activiteit van het jubileumjaar: een groot feest en 
reünie in december. 
 
Op vrijdagavond 17 december sluiten wij met alle 
stafleden, oud-stafleden, oud-leden en genodigden 
tijdens de reünie ons jubileumjaar af. 
 
Ben je oud-staflid of ben je lid geweest bij de 
sherpa's, rowans of stam? En heb je zin in een leu-
ke Scouting Doornakkers reünie? Meld je dan nu 
aan voor dit spetterende feest via mailadres:  
jubileum@doornakkers.com 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden op de speciale 
website http://jubileum.doornakkers.com/ 
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AANBRENGER 
AANGESNORD 
AHORN 
ANGEL 
ANNIE 
ARJEN 
AUTOBEKLEDERIJ 
BAGDAD 
DADENDRANG 
DECOUPAGE 
EENHEIDSPRIJS 
EIERBrOEDERIJ 
EVENNAASTE 
GEBAK 
GOUDGEHALTE 
HANDDOEKENREK 

HIJGEN 
JAGERIJ 
KASTENMAKER 
KLEURENOPNAME 
KNOET 
KORTADEMIG 
LIJNTREKKERIJ 
METAALADER 
MINLIJN 
MONUMENTAAL 
MUGGENZWERM 
NAJAAR 
NEUSKLEM 
ONALLEDAAGS 
OSAKA 
OSSENWEI 

PROFORMA 
PROZAROMAN 
REDEWISSELING 
REUNIE 
SEPARAAT 
SNEBJE 
SNEER 
SPORTKALENDER 
TELEVISIEKAST 
TEMMER 
TORERO 
TUSSENVOEGSEL 
UPDATE 
VIJFDAGENWEEK 
 

Oplossing van vorige maand is:  
 Programmeur   
     
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

 C. Verhaar-Dielemans 
Zwaluwstaartweg 4 
     

De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 
 
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs   
te overhandigen. 

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

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

of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 2010 
in het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede op-
lossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is 
gesteld door een van onze adverteerders of door het     
wijkblad. 
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T E L E V I S I E K A S T E N M A K E R 

U G I I H S E A O I IJ A C O R R G S R K 

S N O N A W D R U R E G N E R B N A A E 

S I A U N O T E P T M R W G B E A B T E 

E L P E D A N S C E O Z B N E J R A E W 

N E S R D G D A L O N B S R A S D O M N 

V S L E O I E K L E U R E N O P N A M E 

O S M A E Z S H G L M P P K U E E O E G 

E I S H K U A G A M E T A A L A D E R A 

G W N K E A U R H L N D R G A E A E N D 

S E E N N M S P O R T K A L E N D E R F 

E D B P R O F O R M A E A A J A G E R IJ 

L E J A E V E N N A A S T E G IJ A E R V 

IJ R E K K E R T N IJ L N I M H S B E L IJ 

De overgebleven letters vormen een BORDSPEL 


