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Beste lezers, 

 

Als u dit leest is de sloop van de Witte school in volle gang of 

misschien wel voltooid. Nu is de school, 54 jaar na de opening op 

09 juli 1958, weer van de aardbodem verdwenen.  In de volks-

mond had men het over de Witte school maar officiële naam was 

de Boog. Bij de opening in 1958 was de oorspronkelijke naam  

Mariaschool. In 1968 werd de Sint Martinusschool aan de Hof-

straat samengevoegd met de Mariaschool en werd de nieuwe 

naam Jacob van Coudenhovenschool.  Deze naam blijkt bij veel 

Tongelrenaren niet of nauwelijks bekend te zijn. De naam is ont-

staan uit een oproep in Rond ’t Hofke van juni 1969 waarin lezers 

werd gevraagd een nieuwe naam voor de school  te bedenken.   

Uit de zes ingeleverde suggesties werd Jacob van Coudenhoven-

school gekozen. Deze naam werd ingeleverd door de heer Kor-

ting, jarenlang hoofd van de Martinusschool en bij velen van u 

nog wel bekend. Indien u meer wilt lezen over dit markante ge-

bouw ‘De Witte school’ raden wij u aan de boeken van Tonny van 

den Boomen ‘Tongelre te Kijk’ ( 2e boek) en ‘Tongelre nog an 

Toe’ ( 3e boek) er nog eens op na te slaan.  

 

Terwijl de slopers van De Boog met zware machines hun best 

doen de school zo snel mogelijk met de grond gelijk te maken 

werken aan de overkant bouwvakkers hard om de woningen 

naast de kerk af te werken. De veranderingen in Tongelre volgen 

elkaar snel op. Heeft u in het Eindhovens Dagblad van afgelopen 

03 maart gelezen dat Wim van Dijke de nieuwe voorzitter van ’t 

Oude Raadhuis is? Nadat Frits van Geffen 25 jaar voorzitter is 

geweest heeft Wim het stokje overgenomen. Op pagina 14 van 

deze uitgave leest u een bijdrage over Wim van Dijke zodat u 

hem wat beter kunt leren kennen. 

 

Op pagina 5 leert u in de Wisselpen Alfred Jugerius beter kennen. 

Alfred runt samen met zijn vrouw kinderdagverblijf Lukkepuk aan 

het Pijlstaartpad. 

Op pagina 16 leest u meer over de jeugddartclub The Bulldog 

Buddies en op pagina 18 over de open dag bij de scoutinggroep 

Graaf Folk Bernadotte. 

Wat vindt u van de nieuwe rubriek ‘Witte gij hoe da vruger ging’ 

van Kees van Grevenbroek? Deze keer vindt u deze rubriek op 

pagina 21. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

De redactie. 
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Deze maand is De Wisselpen geschreven door 

Alfred Jungerius alias Puk. 

 

Puk viert carnaval 

Wie is Puk? 

Hoi, ik wil mij even voorstellen. Ik ben Puk. Ik ben 

een handpop en woon op het Kinderdagverblijf 

‘Lukkepuk’. Ik ben een speelmaatje voor de kin-

deren. Elke maand organiseert het Kinderdagver-

blijf een thema waarbij ik een bepaalde rol krijg. 

Bij het thema Sinterklaas was ik bijvoorbeeld hulp-

Piet en was ik ook echt verkleed als zwarte Piet. 

Het Kinderdagverblijf begint vaak vier weken van 

tevoren met het thema en de laatste week sluiten 

ze het thema af met een feestje. Bij het thema 

Sinterklaas bijvoorbeeld sloten ze de laatste week 

af met een bezoek aan de echte Sinterklaas en 

zwarte Piet. Mijn voornaamste doel op het Kinder-

dagverblijf is dat ik samen kan zijn met mijn 

vriendjes de kinderen. Toch heb ik ook nog een 

andere belangrijke functie voor zowel de kinderen 

als de begeleiders op het Kinderdagverblijf. Puk is 

namelijk ook een totaalprogramma voor activitei-

ten  die spraak en taal, sociaal-emotionele vaar-

digheden, de eerste rekenprikkels en motorische 

en zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Puk werkt 

doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen 

voor kinderen van 0 - 4 jaar. Dus, ik heb best wel 

een belangrijke functie op het Kinderdagverblijf. 

Graag wil ik jullie dan ook eens vertellen wat ik 

heb meegemaakt in de week voordat carnaval be-

gon op het Kinderdagverblijf. 

 

Prinsenfeest 

Van tevoren heeft het Kinderdagverblijf aan mij 

gevraagd of dat ik Prins Carnaval wilde worden. 

Natuurlijk wilde ik dat wel en met hulp van de ou-

ders werd ik mooi aangekleed en mocht ik dit de 

gehele week dragen.  Deze dag werd ik aan de 

kinderen voorgesteld als Prins Carnaval .  

 
Iedereen vond mij erg mooi en ze wilden mij 

allemaal even vasthouden. Uiteraard hebben 

we met z'n allen polonaise gelopen en kon het 

feest beginnen. 

Vandaag mochten de kinderen als activiteit een 

prinsenstaf maken en ik heb gekeken hoe de 

kinderen de staf gingen verven en versieren. Ze 

waren allemaal erg mooi geworden. In de middag 

gingen we toastjes versieren met verschillende 

zoetwaren. Dat was erg lekker. Om 18.00 uur was 

ons feestje afgelopen en ging iedereen weer naar 

huis. 

 

Discofeest 

Al vroeg kwamen mijn vriendjes op het 

Kinderdagverblijf om dit feest mee te mogen 

maken. Disco vinden de kinderen over het 

algemeen erg leuk. Dansen is voor de meeste 

kinderen een erg leuke activiteit om te doen. Ikzelf 

ben er eigenlijk niet zo goed in maar dan kijk ik 

graag naar de andere kinderen. Het 

Kinderdagverblijf had gezorgd voor discolampen en 

stokjes die licht gaven. Dit vonden de kinderen en 

ik erg leuk om te zien. 

Als activiteit gingen we een discobril maken. 

 

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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Bij een discobril hoorden natuurlijk mooie glitters 

die de kinderen er zelf op mochten plakken. Ik, als 

prins, keek of de kinderen nog hulp nodig hadden. 

In de middag gingen we die dag discocakejes 

maken. Deze cakejes werden voorzien van fondant 

en versieringen en waren erg lekker. Op het eind 

van de dag werd iedereen geschminkt en gingen 

we als vlinders, prinsessen en stoere jongens naar 

huis. 

 

Braziliaans feest 

In Brabant kunnen we er een feestje van maken 

maar ook in Brazilië weten ze wat carnaval is. De 

kinderen komen telkens mooier verkleed binnen en 

ik als prins vind dat erg leuk om te zien.  

Iedereen die binnenkwam kreeg ook een mooie 

boa maar niet iedereen stelde dat op prijs. Twee 

zussen die verkleed waren als Spaanse señorita's 

vonden de boa niet bij hun jurk passen. Als prins 

moest ik daar erg om lachen. Tijdens de activiteit 

liedjes zingen mochten de kinderen mijn 

zelfgemaakte sambabal (schudkoker) vasthouden 

en er mee schudden tijdens de muziek. De 

kinderen vonden deze zo mooi dat we allemaal een 

sambabal gingen maken. In de middag gingen we 

Braziliaanse ijsjes maken met mooie parapluutjes. 

Alle kinderen mochten uit de ijsbak ijs scheppen en 

deze versieren. Het was een hele smulpartij.  

Op het laatst gingen we een limbodans doen. Dit 

was voor mij nog te moeilijk maar voor de meeste 

kinderen was dit een eitje. Hiermee sloten we de 

dag af.  

 

Spaans feest 

Vanochtend heb ik even mijn prinsensteek verruild 

voor een Spaanse hoed. Vandaag draaiden we 

allemaal Spaanse muziek die we van een paar 

ouders hebben meegekregen. Tijdens de kring 

waar we altijd liedjes zingen werd er live Spaanse 

muziek gespeeld op de gitaar. Dit vonden de 

kinderen en ik erg mooi om naar te luisteren. Ook 

mochten de kinderen zelf de grote gitaar eens 

bespelen. 

Als activiteit maakten we mooie Spaanse waaiers 

die we naar eigen ontwerp mochten beschilderen. 

In de middag was het een groot snoepfeest. 

Eigenlijk krijgen de kinderen in de middag altijd 

een koekje als tussendoortje maar omdat ik deze 

week prins ben werd hier een uitzondering op 

gemaakt. De kinderen kregen allemaal een 

dropveter waar ze chips aan mochten rijgen. Dit 

was voor sommige kinderen best nog wel lastig en 

soms heb ik even meegeholpen.  

 

Dieren feest 

De meeste kinderen vinden dieren erg geweldig. Ik 

heb dan ook gevraagd aan het Kinderdagverblijf of 

ze ook een feest wilden geven waarbij dieren 

centraal staan. Dat kon gelukkig en alle kinderen 

mochten een mooie dierenmuts uitkiezen toen ze 

binnen kwamen. Het was geweldig om te zien hoe 

de kinderen ook letterlijk in hun rol opgingen. Ze 

waren geen kind meer maar ze gedroegen zich als 

dier. In de ochtend mochten alle kinderen (dieren) 

worstenbroodjes en chocoladebroodjes maken die 

we later tijdens de lunch gingen opeten. Dat 

vonden we allemaal erg lekker. 
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Ik hoop dat jullie mijn belevenissen net zo leuk 

hebben gevonden als ik.  

 

Ik geef de Wisselpen door aan Adriënne Kool die 

de volgende keer over haar grote hobby en een 

beetje over zichzelf gaat vertellen. 

 

Groetjes Puk 

 

WIJ KLOPPEN WEER BIJ U AAN! 
 

Beste lezers, 

 

Alweer een fors aantal jaren is de werkgroep Rond 

’t Hofke in touw om uw wijkblad maandelijks in el-

kaar 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.  

 

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 vrijwil-

lige bijdrage voor het wijkblad. Gezien de op-

brengst van de actie van vorig jaar, hebben wij er 

het volste vertrouwen in dat u ook dit jaar ons 

wijkblad wilt steunen. 

 

In het begin van de week van 17 april zullen onze 

bezorgers bij u een enveloppe in de bus doen. 

 

Enkele dagen later belt de bezorger bij u aan 

om u het wijkblad aan te bieden en de enve-

loppe met bijdrage in ontvangst te nemen. 

 

Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad én een 

briefje in uw brievenbus worden gedaan. In deze 

brief wordt u de mogelijkheid geboden uw bijdrage 

over te maken op het bankrekeningnummer van 

het wijkblad of uw enveloppe te deponeren in de 

brievenbus van het Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. 

 

Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel 

van wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen 

aan de leefbaarheid in onze wijk. 

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bij-

drage! 

 

 

TAALCOACH,  
BELANGRIJKE SCHAKEL VOOR 
INBURGERAAR 

 
EINDHOVEN - Sinds september 2011 bieden 

het Rode Kruis Eindhoven en Humanitas 

inburgeraars uit Eindhoven een taalcoach 

aan. Een taalcoach is een vrijwilliger, die de 

inburgeraar helpt bij het aanleren van de 

Nederlandse taal en wegwijs maakt binnen 

onze samenleving. 

 

Inburgeraars zijn verplicht een inburgeringscursus 

te volgen om op termijn een verblijfsvergunning te 

kunnen krijgen. Om hiermee een handje te helpen 

bieden het Rode Kruis Eindhoven en Humanitas, 

als een deelnemer hier belangstelling voor heeft, 

een taalcoach aan, die gedurende maximaal een 

half jaar iedere week één dagdeel komt helpen om 

de spreekvaardigheid te vergroten.  

 

Hoe een taalcoach dit invult hangt af van eigen 

initiatieven en is altijd in overleg met de 

deelnemer. Men kan er voor kiezen samen 

huiswerk te maken, maar ook om boodschappen te 

gaan doen, naar de markt te gaan, mee naar de 

dokter of naar de school van de kinderen. Alles is 

mogelijk, als er maar minimaal twee uur 

Nederlands gesproken wordt door beide partijen. 

 

Als taalcoach leert men spelenderwijs een andere 

cultuur kennen en maakt men het verschil voor de 

deelnemer om hier gemakkelijker een nieuw leven 

op te bouwen. Uiteraard krijgen de taalcoaches 

hier vooraf een introductie voor. We hebben echter 

te weinig vrijwilligers, want de vraag ernaar is veel 

groter dan we vrijwilligers hebben. 

 

Heeft u als lezer een paar uur per week over en 

helpt u graag een medemens met de Nederlandse 

taal en het vinden van de weg binnen onze 

samenleving, of wilt u meer informatie?  Stuur dan 

een mailtje naar: 

taalcoachesrodekruis@humanitas.nl. U kunt ook 

kijken op:  www.taalcoacheseindhoven.nl.  
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Tuintip voor maart:  
Plant nu de zomer 

Door Jeroen Soontiëns 

 

Na de winter kunt u volop aan de slag in de tuin. Om-

dat er nog bijna geen planten in bloei staan is het nu 

extra leuk om met zomerbollen bezig te zijn. Deze 

bollen plant u in het voorjaar en groeien binnen en-

kele weken uit tot een bloemenzee. Hieronder ziet u 

enkele voorbeelden. 

Dit bolgewas groeit in enkele maanden uit tot een 

forse plant met opvallende bloemen. De bladeren zijn 

groot en hebben veel weg van een bananenblad, 

waarvan de plant ook familie is. In Frankrijk wordt 

deze soort veel toegepast in openbare bloemborders. 

De canna is verkrijgbaar met groen en rood blad en 

in verschillende bloemkleuren. Door de lange bloei is 

het een dankbare plant. 

 

De bolletjes van de dubbele of Franse ranonkel lijken 

op klauwtjes.  

U plant ze met de klauwtjes naar beneden op een 

zonnige en beschutte plaats. Door de vorm van de 

bloem worden deze planten ook wel anemoon ge-

noemd. De gevulde bloemen zijn in allerlei kleuren 

verkrijgbaar en bovendien als snijbloemen te gebrui-

ken. In het najaar moet u de bolletjes wel voor de 

eerste vorst uit de grond halen en vorstvrij bewaren. 

 

De Crocosmia of Montbretia is een fraaie aanvulling 

van uw tuin.  

Dit knolgewas plant u in het voorjaar als kleine knol-

letjes. Er groeit een opvallende plant uit met zwaard-

vormig blad en een rode of oranje aarvormige bloem. 

De Crocosmia is een makkelijke soort die u goed kunt 

planten op droge grond en met enkele uren zon. On-

der die omstandigheden is deze plant ook goed vorst-

bestendig en kunnen de knolletjes tijdens de winter 

in de grond blijven. 

 

Het kweken van de dahlia heeft een lange historie. 

Hierdoor is er een enorme keuze aan bloemvormen 

en -kleuren ontstaan. Dahliaknollen plant u pas vanaf 

half april in de vollegrond omdat ze niet tegen vorst 

kunnen. Als terrasplant kunt u de planten wel eerder 

opkweken op een vorstvrije plek. U spreidt de knol 

uit net onder het grondoppervlak in goed doorlatende 

grond. De planten bloeien tot laat in het najaar en 

zijn ideaal als snijbloem. Door de uitbundige kleuren 

zorgt de dahlia voor een zomerse sfeer. 

Canna  

Ranonkel  

Crocosmia 

Dahlia 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt ge-

houden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzen-

de stiltecentrum is dagelijks geopend en voor ie-

dereen bereikbaar via de hoofdingang van Berckel-

hof. U kunt daar een kaarsje opsteken voor Maria, 

de moeder Gods. Ook kunt u de ruimte gebruiken 

voor een gebed. 

Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur 

een ochtenddienst met aansluitend een communie-

dienst. 

Op de 1e en 3e zaterdag van de maand om 19.00 

uur is de weekendviering in de zaal van het restau-

rant. U kunt gewoon aan de tafel blijven zitten, 

maar er is wel het verzoek om de stoel een kwart-

slag te draaien, zodat de voorganger bij het uitrei-

ken van de communie voldoende ruimte heeft. 

 

EERSTE VRIJDAGVIERING 

Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de An-

toniuskerk 's morgens om 9.30 uur een gebeds-

dienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is 

er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot 

van een kopje koffie of thee. 
 

VAN ALLES EEN LAATSTE KEER! 

Parochienieuws vol met gebeurtenissen van de af-

gelopen 2 maanden, met foto’s en verhalen. Te 

vinden op de website van de parochie en op het 

parochiecentrum aan de Molijnstraat af te halen! 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overledenen: 

Dinie Vrielink-Hendriks, 95 jr., Fransebaan 

Jose Ketelaars-Hendrikx, 74 jr., Telefoonstraat 

Nellie Krekels-Dingen, 98jr., Gen Cronjéstraat 

Theo Frensch, 88 jr., Poeijersstraat 

Ad Vaes, 76 jr., Tongelresestraat 

Jo van Bekhoven, 59 jr., Rustenburgstraat 

 

Dopen: 

Robin van Sebille 

Lorenzo Klos 
 

WIE GAAN VOOR? 

Binnen het pastorale team is afgesproken dat niet 

ieder lid langs alle kerken rouleert, maar dat per 

oude parochie zoveel mogelijk dezelfde gezichten 

te zien zijn tijdens de diensten.  

Voor Tongelre worden dat: pastoor René Wilmink, 

kapelaan Paul Geelen en diaken Willem Brok. 

 

In Berckelhof zal dominee Petra Speelman op de 4e 

zaterdag van de maand een oecumenische viering 

houden. 

 

ONZE KOREN BLIJVEN ZINGEN! 

Goed nieuws is dat de koren samen hebben afge-

sproken om te blijven te zingen bij de eucharistie-

vieringen. U zult dan ook vaak een koor in de Mar-

tinuskerk en soms in Berckelhof tegen komen. 

 
- Cantemus Domino in de Martinuskerk op zondag 

25  maart.  

- Martinuskoor op zondag 25 maart en 1 april. 

 

PAROCHIENIEUWS SINT JORIS PAROCHIE 

U zult gemiddeld één keer per maand de nieuws-

brief van de nieuwe parochie Sint Joris ontvangen. 

Het oude vertrouwde parochienieuws zal vanaf nu 

onregelmatiger verschijnen, alleen als er nog iets 

speciaals over de ‘oude’ parochie Tongelre te mel-

den is. En dan alleen nog maar tot de zomervakan-

tie.  

 

Tot de zomer kunt u de laatste ontwikkelingen ui-

teraard ook volgen op de website 

www.parochietongelre.nl. 

 

Daarna krijgt u het nieuws uit de parochie op een 

andere manier. Maar dat hoort u tegen die tijd wel. 

We zullen wel proberen om in de vier wijkbladen 

van Tongelre zoveel mogelijk nieuws over de paro-

chie te blijven vermelden. 

 

MISINTENTIES ANTONIUSKERK  

Er staan nog misintenties op de agenda voor de 

weekeindvieringen in de H. Antoniuskerk. Daarvoor 

is het volgende afgesproken: de contactgroep An-

tonius benadert de nabestaanden van overledenen 

waarvoor nog een misintentie uitstaat.  

In principe worden deze misintenties gelezen in de 

eucharistievieringen in de Sint Martinuskerk. De 

10 

Kapelaan 
Paul Geelen 

Dominee 
Petra Speelman 

Centraal pastoraal centrum Sint Joris 

 
Bereikbaarheid nieuwe parochie Sint Joris 

 

 

 St. Jorislaan 51 

 5614 AA Eindhoven 

 Tel: 211 04 67 

 E-mail: info@parochiesintjoris.nl 

 www.parochiesintjoris.nl 

Nieuw schema eucharistievieringen 

Zaterdag  19.00 uur Joris en Pius X 

Zaterdag 19.00 uur 
(1e en 3e zaterdag 
van de maand) 

Berckelhof  

Zondag 09.30 uur Theresia, H. Hart,  
Gerarduskerk, Martinus 

Zondag 11.00 uur Trudo, Lambertus, Catharina, 
Joris 

Zondag 18.00 uur Joris 

http://www.parochietongelre.nl
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nabestaanden kunnen ook kiezen voor het aflezen 

van de intenties in een andere parochiekerk in de 

Sint Jorisparochie in Eindhoven Zuid. Waar geen 

nabestaanden meer te achterhalen zijn, gaan de 

intenties naar de Sint Martinuskerk. Ook de drie 

nog lopende fundaties worden daarin meegeno-

men.  

 

OPENLUCHTMIS IN TONGELRE 

Op zondag 6 mei wordt bij het kapelletje aan de 

Loostraat weer de openluchtmis gevierd. Pastoor 

René Wilmink zal voorgaan in de dienst. Cantemus 

Domino zal zingen en het Martinusgilde zal de ven-

delhulde brengen. 

(Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Marti-

nuskerk!) 

 

 

 

Diensten met Pasen 

Witte Donderdag 

5 april 

19.00 uur Martinus Paul Geelen en Willem Brok Cantemus 

Goede Vrijdag 

6 april 

15.00 uur Martinus Kruisweg met Willem Brok Scola Cantorum 

19.00uur Martinus Kruisweg met Paul 

Geelen en Willem Brok 

 

Paaszaterdag 

7 april 

19.00 uur Berckelhof Paaswake  

21.00 uur Martinus Paul Geelen en Willem Brok Russisch koor 

Pasen, 8 april 09.30 uur Martinus Paul Geelen Scola Cantorum 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jozua Gemeente Eindhoven 
Telefoon: 040-2412231 
E-mail: infojozua@gmaill.com 
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. 

Martinusgilde 

OPEN DAG CENTRUM VOOR GEZONDHEID 

KLEIN TONGELRE EN VIRENZE 

 

Zaterdag 31 maart a.s. wordt het nieuwe Cen-

trum voor Gezondheid Klein Tongelre en Vi-

renze aan de Insulindelaan 132-134-136 in 

Eindhoven officieel geopend. Van 14.00 tot 

16.00 uur is er voor iedereen die geïnteres-

seerd is een open dag waar men het nieuwe 

centrum kan bezichtigen en direct kennis kan 

maken met alle disciplines die in dit centrum 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Centrum voor Gezondheid Klein Tongelre biedt on-

derdak aan 7 sociaal maatschappelijke en medische 

specialisten en Virenze Geestelijke Gezondheids-

zorg. Naast Virenze zijn er 2 huisartspraktijken, een 

fysiotherapeut, podotherapeut, huidspecialist en 

kinderpsycholoog ondergebracht. 

 

Het voorheen leegstaande kantoorpand aan de In-

sulindelaan is na een intensieve samenwerking met 

diverse zorgverleners omgetoverd tot een veelzij-

dig, modern gezondheidscentrum en vormt een 

maatschappelijke verrijking voor woongebied La-

kerlopen en Centrum Haagdijk.  
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

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

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len: 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. 
 

⌚ Dinsdagmiddag 

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

⌚ Woensdagmorgen 

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 

⌚ Woensdagmiddag 

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. 
 
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijkheid te kaar-
ten of een ander spel te doen.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

SIERADEN GEVRAAGD ! 

 

Donderdag 23 februari was het 's middags een 

gezellige boel in 't Oude Raadhuis.  

We hadden een oproep geplaatst voor 

‘SIERADEN MAKEN’ en dat leverde een bont ge-

zelschap op van enthousiaste mensen die daar 

graag wat mee willen doen.  

Zelfs leverde de middag een viertal dames op die 

zich bereid verklaarden daar een workshop in te 

geven. Dat gaan we organiseren maar daar zijn 

kosten aan verbonden. Om die aan de lage kant 

te houden vragen wij aan u als lezer(es) ons te 

helpen die kosten te drukken.  

U hebt ongetwijfeld ergens in een lade kettingen 

en kralen liggen waar u helemaal niets mee doet.  

Als u die bij 't Oude Raadhuis zou willen afgeven, 

hebben wij de nodige materialen om de kosten 

voor deelname aan een workshop laag te houden. 

U helpt ons en vooral uw medebewoners. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

 

 

HOOIKOORTS 

Zoveel mensen die er last van hebben, dat we 

hebben besloten om er wat aan te doen. Te laten 

doen natuurlijk want wie zijn wij? 

 

DONDERDAG 29 maart a.s. om 14.00 uur ko-

men huisarts Luc Maartens en apotheker Paul 

Batenburg naar 't Oude Raadhuis om te vertellen 

wat er zoal aan gedaan kan worden om hooikoorts 

te bestrijden en hoe ermee om te gaan. 

Opnieuw een interessante middag in het belang 

van onze gezondheid. 

 

Graag tot dan in uw en ons  

wijkcentrum aan 't Hofke 15 

 

Toegang € 1,00. Kopje koffie/thee gratis 

 

 

 

Zondag 15 april houden we de  

Familiefietsdag. 

 

Inschrijving en  

vertrek van 12.30 uur tot 13.30 uur 

vanaf ‘t Oude Raadhuis aan ‘t Hofke, en 

om 17.00 uur zijn we weer binnen. 

 

Een leuke fietstocht over ongeveer 25 km,  

waaraan iedereen kan deelnemen. 

 

Onderweg zijn er een paar spelletjes, waar een 

prijs mee is  te verdienen, die aan het eind van de 

rit wordt uitgereikt. 

 

De deelnamekosten bedragen  

€ 1,50 per deelnemer. 
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WIM VAN DIJKE, NIEUWE VOORZITTER VAN 

‘T OUDE RAADHUIS 

Na in 1973 enkele jaren in Tongelre te hebben ge-

woond, ben ik 9 jaar geleden met mijn vrouw Doro-

thé teruggekeerd naar Tongelre waar we ons lang 

gewenste huis uit de jaren ‘30 vonden. 

Het vrijwilligerswerk zit ons beiden in het bloed. 

Altijd weet men ons wel te vinden voor bestuurs-

functies als vrijwilliger. Zo ben ik jarenlang voorzit-

ter geweest van de Nutsscholen in Eindhoven, voor-

zitter en trainer van een grote volleybalclub en pen-

ningmeester van de modelbouwclub in Best.  

We hadden bij onze terugkeer naar Tongelre de in-

tentie het, wat betreft vrijwilligerswerk, wat kalmer 

aan te doen. Maar dat werkt bij ons niet. Na 3 

maanden was Dorothé al vrijwilligster bij de Zonne-

bloem, later bestuurslid en sinds 1 jaar penning-

meester bij de bridgeclub.  

Ik had tot einde 2010 nog geen tijd voor vrijwilli-

gerswerk in Tongelre, omdat ik nog steeds mijn ei-

gen bedrijf voerde in landmeten en automatisering.  

Samen zijn we wijkcoördinatoren van de Vastenac-

tie ‘Samen Verder’ en samen hebben we 10 jaar 

geleden de Stichting ‘SEIG’ opgericht met als doel-

stelling, hulp aan scholen in het West-Afrikaanse 

Gambia. Gambia is ons tweede vaderland en hier 

gaan we sinds 2002 twee keer per jaar 7 à 8 weken 

heen. Ik geef in Gambia les in landmeten en auto-

matisering in een groot bedrijf. Wat we aan ontwik-

kelingshulp doen, staat vermeld op onze website: 

www.Seig.nl . 

 

Op een dag zat ik heerlijk op een bankje in de 

Merckthoef en keek hoe mijn 3 kleinkinderen in de 

zandbak aan het spelen waren, toen een zekere 

Norbert van Esdonk een praatje kwam maken. Ik 

vertelde hem dat ik in januari 2011 met pensioen 

zou gaan. Norbert haakte hier meteen op in en no-

digde mij uit eens naar een bestuursvergadering in 

‘t Oude Raadhuis te komen op maandagavond. Al-

leen maar om te kijken wat er allemaal speelt in de 

wijk. Maar bij mij is, kijken meestal kopen en in dit 

geval doen.  

 

Ik was onder de indruk van het wijkgebeuren hier 

in Tongelre. Wat een actieve wijk, 90 vrijwilligers 

en een druk bezet Oude Raadhuis en Dependance.  

Om een lang verhaal kort 

te maken (een van mijn 

favoriete uitspraken, zegt 

men), na een jaartje te 

hebben meegedraaid ben 

ik sinds 1 januari 2012 de 

opvolger van Frits van 

Geffen en ik heb er veel 

zin in.  

 

 

Blije Big koffiehammetje (4 personen) 

Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven 

 

Koffie staat bij de meeste mensen bekend als het 

vertrouwde bakkie troost of als trendy drankje 

zoals latte macchiato of cappuccino. Wat de mees-

te mensen niet weten, is dat koffie ook heel goed 

in de keuken te gebruiken is. Desserts krijgen er 

een flinke opkikker van, denk dan bijvoorbeeld 

aan het overbekende Italiaanse tiramisu, maar 

ook vlees fleurt er aardig van op. Als voorbeeld 

daarom dit keer een recept van beenham met kof-

fie. Zet koffie van vers gebrande koffiebonen en 

maal ze bij voorkeur zelf of koop versgemalen es-

pressokoffie (bijv. Tussen de Molens) voor het 

beste resultaat. Het bittertje van de koffie combi-

neert goed met het zoetje van de honing en het 

malse biologische vlees.  

 

Ingrediënten: 

 1 biologische beenham van ongeveer 600 

gram (Blije Big) 

 100 ml espressokoffie of extra sterke koffie 

(Tussen de Molens)  

 25 gram boter   

 100 ml (Tongelrese) honing  

 1/2 tl kaneelpoeder 

 2 tl bruine basterdsuiker 

 PeZo (peper & zout) 

 

Bereiding: 

 Braad de beenham in de boter licht aan en 

laat met deksel 25 tot 30 minuten zachtjes 

smoren. 

 Bestrooi de ham met peper en zout. 

 Keer het vlees regelmatig. 

 Verwarm de honing, koffie, kaneelpoeder en 

basterdsuiker tot een siroop (koffieglazuur). 

 Leg de beenham in een braadslee of oven-

schaal. 

 Strijk het koffieglazuur over het vlees. 

 Verwarm de grill tot 1800C en zet de been-

ham er gedurende ca. 20 minuten onder. 

 Zorg voor voldoende afstand zodat het vlees 

niet te donker wordt. 

 Keer de ham af en toe om en bestrijk het 

vlees regelmatig met het koffieglazuur. 

 Je kunt de beenham warm eten of koud. 

Heerlijk met een pastinaak stamppotje! 

 

SMAKELIJK ETEN! 

http://www.Seig.nl


Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  15 

 

Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………… 

Leeftijd:…………………………………………………… 

Stuur de kleurplaat vóór 1 april met je naam, 

adres, telefoonnummer en leeftijd  

naar de redactie (Wijkblad Rond ‘t Hofke,  

‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) en 

misschien win jij wel een leuke prijs ! 
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JEUGDDARTCLUB 
THE BULLDOG BUDDIES  

NAAR DE  
DUTCH OPEN 2012 

 

5 februari 2012  

Gespannen en zenuwachtige koppies om 8.15 uur 

bij het vertrek van The Bulldog Buddies naar de 

Dutch Open waar 9 (Koen, Gerrit, Jaimy, Joey, 

Sem, Mike , Julian, Nick en Jordy) van de 13 

kinderen mee gaan doen aan het toernooi. Gehuld 

in hun nieuwe dartblouse, sponsoren bedankt!, 

vertrekken we naar Koningshof in Veldhoven, waar 

al jaren dit grote darttoernooi georganiseerd 

wordt. 

Na de inschrijving konden de kinderen gaan 

ingooien en zich voorbereiden op een geweldige 

ervaring. Na jaren alleen maar tegen elkaar 

gegooid te hebben was hier het moment om te 

kijken wat darten nu echt is als er tegen een 

andere tegenstander gegooid moet worden. 

De spanning neemt toe, de koppies worden roder 

en roder en de eerste namen worden omgeroepen 

om naar de baan te gaan. Door de spanning en 

zenuwen tellen er wat kinderen verkeerd en gaat 

alleen Jordy door naar de volgende ronde waar ook 

hij sneuvelt. Toch willen we de kinderen een groot 

compliment geven op de manier waarop men 

gegooid heeft. TOPPERS!     

 

Na het jeugdtoernooi komen de BDO 

wereldkampioenen Lakeside 2012: 

Anastasia Dobromyslova en Christian Kist.  

Nu kunnen we handtekeningen vragen en op de 

foto met ze gaan. Dat is natuurlijk ook heel 

spannend!  

 

 
Foto: Jordy Christian (rechts) en Christian Kist 
 

Na deze sessie wordt het tijd om in de grote 

televisiezaal naar het grote podium te gaan kijken. 

Voor de kinderen ook weer geweldig om te zien 

hoe dit er in het echt uitziet.  

Ook Jelle Klaasen was van de partij en zeker een 

reden voor Koen om vlug een handtekening te 

scoren.    

Op het grote podium zou de halve finale voor 

single Heren tussen Dave Prins en Willy van de 

Wiel plaatsvinden. Het duurde erg lang voor men 

begon en de reden was dat men één van de 

spelers kwijt was. De kinderen begonnen een 

beetje ongeduldig en moe te worden. Als 

uiteindelijk de partij begint zie je de kinderen weer 

genieten. Dave Prins wint uiteindelijk de partij en 

gaat naar de Finale.  

De tijd vloog om en om 15.00 uur was het tijd om 

naar huis te gaan. Voor de kinderen een geweldige 

ervaring rijker en we weten waar we op moeten 

gaan trainen. Met het enthousiasme waarop dit 

elke twee weken gebeurt zal er volgend jaar, op de 

volgende Dutch Open, rekening gehouden moeten 

worden met ‘The Bulldog Buddies’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dutch Open werd gewonnen door: 
Julie Gore en Tony O’Shea  
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Zo snel mogelijk een vrouwtje 

Elk jaar opnieuw rond dezelfde tijd, vanaf eind fe-

bruari, begin maart begint het weer: 

de paddentrek! 

Heel veel padden, bruine kikkers, maar ook sala-

manders, gaan deze weken naar de poelen om te 

zorgen voor nageslacht. Soms moeten de amfibie-

ën enkele honderden meters kruipen voordat ze bij 

het watertje zijn, waar de soortgenoten van het 

andere geslacht ook naar toe zijn gekropen.  

Dan is het feest.  

De mannetjes willen zo snel mogelijk een vrouwtje 

scoren. Dat gebeurt zelfs al onderweg. Dan laat hij 

haar niet meer los. Met het mannetje op haar rug, 

kruipt het vrouwtje door naar de poel. Pas als de 

eieren door het vrouwtje worden afgezet worden 

ze door het mannetje bevrucht. Dan zit zijn werk 

er voor dit jaar weer op. Zo gaat dat bij kikkers en 

padden. 

 

Uitkijken met oversteken 

Hun winterverblijfplaatsen zitten ergens onder de 

bladeren in de grond. In principe lekker veilig.  

De trek is in de duisternis wanneer het regenachtig 

is en een  temperatuur van minimaal 6 graden Cel-

sius of meer. 

Maar tijdens de trek komt het gevaar om de hoek 

kijken. Amfibieën zijn smakelijke hapjes  voor al-

lerlei vijanden, zoals: loslopende katten, de vos of 

een uil.     

Als de padden, kikkers en salamanders een weg 

moeten oversteken, is het verkeer een gevaarlijke 

hindernis die ze moeten zien te overleven. De klei-

ne beestjes kennen geen verkeersregels en die au-

to’s, die razen maar door. 

 

In de put 

Wat we vorig jaar ontdekten, is dat heel veel amfi-

bieën tijdens deze jaarlijkse trek langs de straat-

goot kruipen. De stoeprand is vaak te hoog. Uitein-

delijk komen ze bij een opening. Gelukkig, denkt 

het beestje, ik kan verder met mijn reis naar de 

poel. PLONS! Wat nu! De kikker is in de straatkolk 

terecht gekomen. Even later valt er een padje bij 

en nog één. Het wordt druk in de kolk. Ontsnappen 

is niet mogelijk, het is te diep. Als je daar als na-

tuurliefhebber niets aan doet, sterven ze in de put. 

Het probleem is natuurlijk landelijk. Honderden, 

misschien wel duizenden diertjes komen zo aan 

hun eind. En dat na een winterslaap. Nog niet eens 

voor nakomelingen kunnen zorgen, dat is wrang. 

Met het teruggaan naar de zomerverblijven, is dat 

probleem natuurlijk hetzelfde. 

 

De redding nabij 

We gaan ze redden! Ten eerste is er een uitklim-

mogelijkheid ontwikkeld door RAVON, (dat staat 

voor Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Neder-

land) en RIONED (gemeentelijke rioolbeheerders) 

zodat de beestjes op eigen kracht uit de put kun-

nen kruipen. Dat is goed nieuws.  

Zelf gaan we met een clubje natuurvrienden on-

derzoek doen naar het aantal dat er bij ons in Ton-

gelre op twee proeflocaties in de wijk de Karpen, in  

de put valt. Deze kolken worden gecontroleerd en 

de aantallen genoteerd.  

Het lijkt bijna een paddenoverzet actie, maar dan 

anders. 

De proef duurt een aantal maanden. Eind dit jaar 

weten we hoe het verlopen is.  

We zijn benieuwd naar het resultaat.  Uiteindelijk 

kunnen de uit de put gehaalde beestjes toch nog 

meedoen aan de race voor het nageslacht. Wat 

een geluk! 

 

Kees van Grevenbroek 

 

17 
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OPEN DAG SCOUTING GRAAF FOLKE BERNADOT-

TE, GROEP II EINDHOVEN 
 

Scouting wordt al 100 jaar in Eindhoven gespeeld! 

Kom ook eens kijken wat dat is: 

Beleef zaterdag 24 maart Scouting! Dan heeft 

scouting Graaf Folke Bernadotte een open dag. 

Van 13.00 uur tot 16.00 uur kan je vele gezichten 

van het spel van Scouting zien en uitproberen 

want je mag meteen meedoen. Maar dan moet je 

wel je neus laten zien bij ons op de blokhut! 
 

Vuurtje stoken, Hollandse leeuwen, broodje bak-

ken, kabelbaan, GPS-tochten …;probeer het zelf! 

Ben je een jongen tussen de 5 en 18 jaar, hou je 

van leuke dingen doen, ben je graag buiten in het 

bos of op het water of op het veld, kom dan eens 

bij ons kijken! Ook als je geïnteresseerd bent in 

het begeleiden op zaterdagmiddagen, of omdat je 

altijd al hebt willen weten wat scouting is, dan is 

dit een mooie mogelijkheid om kennis te maken. 
 

Nog even de feiten: 

Wat: open dag scouting GFB 

Wanneer: zaterdag 24 maart 

Hoe laat: vrije inloop van 13.00 tot 16.00uur 

Voor wie: jongens tussen 5 en 18 jaar en verder 

 iedereen die geïnteresseerd is 

Waar: Van Oldebarneveltlaan te Eindhoven( naast 

 de ingang van de rioolwaterzuivering) 

Meer informatie: www.gfb2.nl of mail naar 

info@gfb2.nl  
 

Tot dan! 

 

Gemeente Eindhoven 

 

WIJKINFO 

 
De Broekakkerseweg is aan onderhoud toe. De ge-

meente gaat daarom het trottoir, het rijgedeelte 

en de parkeervakken vervangen. Dit biedt tevens 

de mogelijkheid om de Broekakkerseweg anders in 

te richten. 

 

Voor meer informatie: 

Richard Gielen, projectmedewerker. 

T: 040-238 6269 - E-mail: r.gielen@eindhoven.nl 

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 

babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!  

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!  

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.  
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz 
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong, maar mij 
kunt u goed vertrouwen. 

Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. 
Telefoon: 251 82 7 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het ste-
delijk college Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan 
goed met kinderen opschieten. 

Ik ben Iris van de Vorle (1996), Telefoon: 06-46286116 
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van 
maandag tot en met vrijdag.  
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle. 

maart 
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Wil jij sterker in je schoenen staan. Wil jij in staat 

zijn je eigen boontjes te doppen? Ben jij een leerling 

uit groep 8 of zit je in de eerste of tweede klas van  

het voortgezet onderwijs? Dan is deze cursus iets 

voor jou!  
 

Wat bieden wij? 

De cursus bestaat uit 8 lessen van één uur per 

week. De nadruk ligt op effectieve communicatie 

en weerbaarheid. Hoe maak ik vrienden? Kan ik 

een ander duidelijk maken wat ik bedoel? Hoe stel 

ik duidelijk grenzen op een positieve manier? Hoe 

ga ik om met kritiek en conflicten? Je oefent met 

leeftijdgenoten met rollenspellen en andere oefe-

ningen om nieuw gedrag en de nieuwe technieken 

echt jezelf te maken. Tijdens de laatste les kun jij 

aan je ouders/broertjes/zusjes laten zien wat je 

hebt geleerd. 

 

Waar en Wanneer? 

We starten in Eindhoven in de week van 19 maart 

2012. In september 2012 wordt de cursus her-

haald. De exacte datum lees je t.z.t. in Rond ’t 

Hofke. 

Locatie: De locatie wordt bepaald nadat de in-

schrijvingen binnen zijn. We streven naar een loca-

tie zo dicht mogelijk bij de cursisten. 

 

GoKids 

“Je hebt niet altijd invloed op de dingen die je 

overkomen, wel op hoe je er mee omgaat”. 

Wij bieden kinderen handvatten om hun sociale 

vaardigheden, weerbaarheid en effectieve commu-

nicatie te verbeteren. Ons team bestaat uit erva-

ren, enthousiaste trainers/coaches. De trainers 

hebben ruime ervaring op didactisch en communi-

catief gebied.  

 

Meer informatie: 

Vraag de uitgebreide folder aan bij:  

gokidsinfo@gmail.com 

Of bel: 06-50827369/06-23907700 

 

 

 

 

DE LAATSTE LEVENSFASE THUIS. 
 

Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase 

kan erg zwaar zijn, ook al is er hulp van de thuis-

zorg, wijkverpleging of van de huisarts. 

De partner en/of mantelzorgers moeten de hele 

dag klaar staan, terwijl je probeert de zieken bij te 

staan. 

Hiervoor zijn de vrijwilligers van de palliatieve ter-

minale zorg ( VPTZ ) in Eindhoven om u gratis bij 

te staan. 

 

In de volgende situaties kunt u een beroep doen 

op de vrijwilligers: 

 

 U bent ziek en kunt niet meer alleen thuis 

zijn. 

 Uw partner en/of uw kinderen raken over-

belast. 

 Er is niet voldoende mantelzorg beschik-

baar. 

 

De vrijwilligers kunnen zowel overdag als in de 

avonden worden ingezet. 

 

Welke taken verricht een vrijwilliger? 

 Tijdelijk aflossen van de naasten, mogelijk-

heid geven tot rusten, een bezoek afleggen, 

enzovoort. 

 Een luisterend oor. 

 Waken. 

 

U kunt contact opnemen met de Stichting die via 

het volgende telefoonnummer bereikbaar is: 

06-54240625 of stuur een email naar:  

vptzeindhoven@hetnet.nl 

 

Coördinator, Antoon van Pelt 

Wilt u lijmrestanten van een sticker of een trapmat verwij-
deren? Doe wat lampenolie op een doek en wrijf het over 
de lijmresten.  

Oproep 

 
Ik ben Mike Kelderman en ik heb vroeger jaren-

lang in de Morgenroodstraat nr. 18 gewoond. 

Mijn buren op nr.16 heetten waren toen Dien & 

Rinus Buys. 

Na mijn verhuizing naar de Achterhoek ben ik het 

contact met hun verloren, maar wel weet ik dat 

zij verhuisd zijn naar.de Tongelresestraat? Kan 

iemand mij misschien helpen aan hun adres? 

 

Uw reactie kunt u sturen naar  

jphmkelderman@telford.nl  

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
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Koeien melken gaat tegenwoordig machinaal met 

een melkmachine met een ketel eraan, of in een 

melkstal.  

 

Grotere melkbedrijven, laten we zeggen de mega-

stallen met een heuse melkrobot, beschikken over 

een soort stalen kooi waar een koe twee maal 

daags in kan, om geheel machinaal gemolken te 

kunnen worden. Tijdens dat melken wordt de koe 

geheel automatisch gevoerd met krachtvoerbrok-

jes.  

De koe is aangeleerd om in de melkrobot te gaan. 

Lekker makkelijk voor de boer. Het kost een paar 

centen maar dan heb je ook wat. 

 

Boeien 

Vroeger ging dat anders. Men molk de koeien na-

tuurlijk met de hand. Daar had je krachtige vingers 

voor nodig en anders kreeg je die op den duur 

vanzelf wel.  

Voordat een koe melk geeft, moet het eerst een 

kalf hebben geworpen. Dan kan de koe zo`n tien 

maanden lang melk geven. Vroeger had men niet 

zoveel koeien als nu, omdat het melken veel tijd in 

beslag nam. Over zes koeien deed je soms wel een 

uur en dan moesten het wel van die koeien zijn die 

geduldig waren. Je had er ook bij die trapten. Dan 

was er de mogelijkheid om de koe te boeien. Met 

een touw werden dan de achterpoten vastgebon-

den. Als je dan niet oplettend de staart van het 

beest tussen de benen mee vastbond, kon het zo-

maar gebeuren dat er tijdens het melken, een 

koeienvlaai via de staart in de emmer melk terecht 

kwam. Dit maakte Annie Rovers als jong meisje bij 

haar thuis op de boerderij mee, tijdens haar eerste 

melkervaringen. Of een koe had van die schrale 

spenen waar ze niet blij van werd. Uierzalf was 

dan de oplossing. Daar werden de spenen lekker 

zacht en soepel van. 

 

Links, rechts, om en om 

Een koe moet de melk laten schieten. Dit betekent 

dat onder invloed van het hormoon oxitocine de 

melkblaasjes samen trekken zodat de melk uit de 

melkkliertjes geperst wordt en de melk naar bene-

den kan zakken naar de spenen. Door in de spenen 

te knijpen en een beetje naar beneden te trekken, 

haalde de boer de melk eruit, wat dan vervolgens 

met stralen in een emmer terecht kwam. Een koe 

heeft 4 spenen, met het melken ging je als volgt te 

werk: eerst links en dan rechts, om en om. Als de 

emmer vol was, werd deze door een zeef in een 

melkbus gedaan.  

 

‘s Winters geen pretje 

‘s Winters werden de koeien in de stal gemolken. 

Dat was geen pretje. In de vroege ochtend je bed 

uit, de koude stal in, die ook nog eens slecht ver-

licht was. En daar zat je dan op je krukje onder de 

koe te melken. Soms met de hulp van de vrouw, 

kinderen of een knecht. En dat melken gebeurde 

2x daags.  

In de zomer stonden de koeien in de wei. Dan 

moest je met je bussen en alle spullen aan de 

fiets, of met paard en wagen,  naar de koeien toe 

om te gaan melken. 

De melk diende je thuis ook nog koel te houden, 

totdat de bussen door de coöperatie, Campina in 

onze regio, aan de boerderij werden opgehaald 

met paard en wagen, later door vrachtauto’s voor-

zien van een melktank.  

Of je bracht het er zelf naar toe. De lege bussen 

die terug werden gebracht, moesten natuurlijk na 

Melktank 
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een grondige wasbeurt, uitlekken, voor ze opnieuw 

werden gevuld. 

In de fabriek verwerkte men de melk daarna, tot 

allerlei zuivelproducten. 

 

Melk aan huis 

Natuurlijk werden er op de boerderij door moeders 

de vrouw, van de melk ook ambachtelijke pro-

ducten gemaakt, zoals: boter, kaas en room. Dit 

werd, net als de melk, aan de boerderij (winkeltje) 

verkocht. 

Ook producten als eieren, fruit,  groenten en aard-

appelen maakten deel uit van het assortiment. 

Recht van het land, zeiden ze toen. 

In Tongelre hadden we tot begin jaren 7’0 onge-

veer 15 melkveebedrijven. Maar toen werd men 

verplicht een melktank aan huis te nemen. Deze 

investering was voor de meeste boeren te groot en 

zij zijn toen gestopt met het melkvee.  

Alleen op de boerderij van Rovers aan de Loostraat 

werd wel een melktank aangeschaft en dat was het 

enige melkveebedrijf dat overbleef in Tongelre. 

In Eindhoven heb je verder alleen nog bij de Gen-

neperhoeve een melkveebedrijf.. 

Enkele jaren terug is helaas boer Rovers ook ge-

stopt als melkveebedrijf. 

Het koeien melken: Hoe da vruger ging met de 

hand, dat is verleden tijd………… 

 

TONGELRE HELPT DORPJE IN GAMBIA 

AAN DRINKWATER. 
Begin februari kon iedereen het lezen in de krant: 

"Er dreigt honger in West-Afrika, door alweer een 

mislukte oogst ten gevolge van te weinig regen." 

Juist daarom is het zo belangrijk dat er goed drink-

water voorhanden is. 

‘Samen Verder’ steunt dit jaar weer een project 

van de stichting SEIG, geïnitieerd door het echt-

paar van Dijke uit de Tongelresestraat. 

In het afgelegen dorpje SamMbollet heeft de stich-

ting vorig jaar een kleuterschool gebouwd. Voor 

drinkwater moeten de kinderen met emmers naar 

de waterput in het dorpje lopen. Met hulp van Ton-

gelre wordt dit jaar bij de school een waterput 

aangelegd. 

In de week na Pasen zal een groot aantal vrijwil-

ligers uit Tongelre weer op pad gaan om de collec-

tezakjes van ‘Samen Verder’ te verspreiden en la-

ter weer ‘gevuld’ op te halen. 

Stelt u hen a.u.b. niet teleur!  

Tevens vraagt het echtpaar nog wat hulp bij het 

verspreiden en ophalen van de zakjes. 

Aanmelden kan via e:mail: info@seig.nl of via  

06-13 34 25 05. 

 

Dorothe en Wim van Dijke 

Stichting ‘SEIG’ 

 

OUDE MOBIELTJES GEVRAAGD 

Voor enkele leerkrachten in het West-Afrikaanse 

Gambia kan de stichting ‘SEIG’ nog enkele mobiel-

tjes gebruiken. Zelfs leerkrachten hebben zo'n laag 

salaris dat ze zelf geen geld kunnen uitgeven aan 

een mobiele telefoon, die ze af en toe hard nodig 

hebben op school. 

 

Bedankt namens Dorothe van Dijke,  

06-13 34 25 05 

Tongelresestraat 532. 

 

BEGIJNENHOFGESPREKKEN 
15 APRIL 2012  

 

Lezing door: Drs. Mariska van Beusichem 

(Veesen) over : 

Moderne devotie voor zoekers vandaag.  

 

Moderne devotie: Beweging van innerlijke vernieu-

wing, rond 1375 vanuit Deventer ontstaan door de 

prediking van Geert Grote.  

 

Op zondag 15 april 2012 van 10.30 uur tot 12.30 

uur in De Herberg op het terrein van Eckartdal, 

Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven. 

Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl 
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VOETPROBLEMEN 

 

Deze maand staat de basis van het bewegen cen-

traal, de voeten. Wij lopen heel wat af in ons le-

ven. Op goed uitgebalanceerde schoenen,  maar 

ook soms op vakantieslippertjes of op blote voe-

ten. Tijdens het lopen en staan bewegen we op 

onze voeten. Het is belangrijk dat in de voet, een 

complex van 26 botten en 33 gewrichten,  alles 

goed ten opzichte van elkaar kan bewegen en op 

een goede manier wordt geleid door spieren, die 

op hun beurt krachtig en lang genoeg moeten zijn. 

Bij iedere stap moeten voeten twee tot drie keer 

het lichaamsgewicht opvangen. Verloopt deze co-

ördinatie niet goed, dan verstoort dit het looppa-

troon. Driekwart van alle mensen heeft dan ook 

wel eens voetklachten. Een aantal van die klachten 

kunnen wij als fysio-manueeltherapeut verhelpen. 

We kunnen gewrichten mobiliseren, spierverster-

kende oefeningen geven, spieren rekken en coördi-

natieoefeningen geven. Natuurlijk kunnen we u 

ook een goed looppatroon aanleren. 

 

Factoren die voetklachten beïnvloeden zijn divers. 

Leeftijd is belangrijk, want met het ouder worden 

spreiden onze voeten uit en worden vetkussentjes 

onder de hiel en bal van de voet dunner. Ook an-

dere aandoeningen als artrose, doorbloedingspro-

blemen of diabetes komen vaak voor. 

Beroepsinvloeden, door vooral de hele dag te 

staan, geven mettertijd klachten. Het geslacht 

bepaalt ook veel, doordat vrouwen vaak te nauwe 

schoenen dragen of (te hoge) hakken. Daarnaast 

ontstaan er tijdens zwangerschappen voetklachten 

door hormonale verandering. Gewicht is uiteraard 

ook een bron van veel voetklachten, evenals te 

dragen gewicht bij sporten als dansen of hardlo-

pen. Schoenen vormen daarom ook een belangrij-

ke schakel in het kunnen voorkomen van veel pro-

blemen. Schoenen moeten naadloos om de voet 

sluiten, zodat er geen drukplekken ontstaan. Ook  

 

 

 

moet de voet de vorm kunnen aannemen die het 

wil tijdens het lopen.  

 

Te kleine, te smalle of te spitse schoenen geven 

drukplekken onder de voet en bij de tenen. Als re-

actie op deze druk ontstaan eelt en likdoorns. Eelt 

is een versterkte verdikking van de hoornlaag.  

Likdoorns zijn kegelvormige eeltplekken, waarvan 

de punt in de huid prikt. Drukt een schoen op zo’n 

plek, dan is dit erg pijnlijk. Reflectoir wordt de 

pijnlijke plek ontzien waardoor het looppatroon 

verandert, waar allerlei andere klachten uit voort 

kunnen komen (knie-, heup- en rugklachten).  

 

 
 

Omdat het belangrijk is om likdoorns, maar ook 

andere huid- en nagelproblemen te laten behande-

len, zijn wij heel blij te kunnen melden dat in onze  

praktijk zich 3 pedicures hebben gevestigd, te 

weten Anita Ardon, Ellen de Ruijter en Jolanda Vis-

ser. Met deze samenwerking hopen wij u vanaf he-

den nog beter van dienst te kunnen zijn.   
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Hennie Cox 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Frank Delemarre 

Monique Webb  

Jitka Beekhuizen 

 

Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 

Tongelresestraat 483,  

5641 AW Eindhoven 

Tel:040-2814317 

e-mail: fysiotongelre@online.nl  

website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl  
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DE LENTE HANGT IN DE LUCHT!  

Bij het Wasven zijn we buiten al druk aan de slag. 

In mei start de herinrichting van een deel van het 

gebied voor de nieuwe tuin. Dit wordt een prachtig 

geheel met een kas, kruiden, de moestuin en een 

bloementuin. Ook wordt het mogelijk om buiten te 

koken waarbij de kok groenten verwerkt die u zelf 

net heeft kunnen oogsten. Wilt u meer weten over 

tuinieren? Kom dan naar de tuinthema-avonden 

die onze tuinder Chantal organiseert. Maar ook 

voor mensen zonder groene vingers is er genoeg 

te doen! 

Terugblik op Proef de Winter 

Ondanks de kou was het weer gezellig en waren er 

veel bezoekers naar de vlonder onder de Plataan 

gekomen om te genieten van de eerste ‘Proef de 

Winter’. 
 

Op de boomvlonder in het Wasven speelden Ierse 

muziekanten terwijl de bezoekers konden genieten 

van een heerlijk streekstamppottenbuffet en 

winters bier.  

De muzikanten die deze winterse expeditie 

aangingen, waren ervaren sessiemuzikanten en 

bekenden van het Weverkeshof in Nuenen onder 

leiding van Kees van de Sande. Zij brachten een 

groot aantal traditionele instrumenten mee: van 

fiddle, whistle, concertina, uillean pipes, mandoline 

en bouzouki tot harp. Ook werd regelmatig 

meegezongen. 

 
Natuurthema-avond jeugd: 

De holenbroeders, wat zijn dat? 

Wist jij dat niet alle vogels evenveel werk van hun 

nest maken? Sommige vogels vinden een kuiltje in 

de grond goed genoeg en andere vogels maken 

een hol om te broeden. 

Wil jij weten welke vogels dit zijn en hoe ze dit al-

lemaal doen, kom dan naar de natuurthema-

avond. 

Dit mag je niet missen........ Dus kom ook!!! 

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 

Natuurthema-avond jeugd: De holenbroeders 30 maart, 19.00-21.00 uur, De Schop 

Proef de Lente: Streekbrunch 9 april (2e paasdag) 14.00-16.00 uur 

Bakmiddag: De bakker doet wat hij wil 11 april, 13.30-15.00 uur, Bakkerij 

Expositie: Veronique Ramakers t/m 29 april 2012 

Proefthema-avond Gasterij: Tussen de broden door 11 april, 19.00-21.00 uur, Gasterij 

Tuinthema-avond: Voorkomen is beter dan genezen 19 april, 19.00-21.00 uur, De Schop 

Kuieren: De Zegge en de Kleine Dommel 15 april, 06.00 uur, De Schop 

Natuurthema-avond jeugd: Wat groeit daar in de 
Beukenlaan? 

27 april, 19.00-21.00 uur, De Schop 

DE ACTIVITEITEN IN APRIL. 
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Het is van 19.00 uur tot 21.00 uur en is voor kin-

deren van 6 tot 12 jaar.  

De entree is € 2,00 en het is in De Schop. 

 

Dartelend en trommelend de lente in: 

Proef de Lente! 

Muziek in de natuur, aan de rand van de stad met 

gerechten uit de streek en het seizoen, dat is Proef 

de Lente! Op 9 april bieden we een afwisselend 

programma met dans en vrolijke klanken voor het 

hele gezin. Bijvoorbeeld DéDé Danceballet, een 

dynamische vorm van modern ballet met veel 

show en enthousiasme dat inmiddels is uitgegroeid 

tot een ware rage voor kinderen. Hiphop 040 

verruilt voor één keer haar stedelijke omgeving in 

Dynamo en gaat los in het bos: van streetdance 

naar streekdance. Ook de Afrikaanse trommels van 

djembégroep Sabar uit Heeswijk komen tot hun 

recht onder de ontluikende wereldboom. Bij deze 

voorjaarsklanken verzorgen de koks van de Was-

venboerderij een heerlijke streekbrunch. Het 

maakt Proef de Lente tot feest voor een stad op 

streek.  

Proef de Lente is op Tweede Paasdag, 9 april, van 

14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis, deelname 

aan de streekbrunch kost € 10,50 en voor kinderen 

€ 6,50 (reserveren: gasterij@wasven.nl of 040-

7870707). 

Proefthema-avond: Tussen de Broden door 

Op woensdagavond 11 april organiseren we weer 

een proefthema-avond. Dit keer staat de avond in 

het teken van biologisch desem- en speltbrood. 

Onze bakkers Ralf en Hans vertellen over het eeu-

wenoude gebruik en het ontstaan van desem-

brood. Het vergt precisie en vakmanschap om de 

juiste structuur en zuurgraad in het brood te krij-

gen die het zijn karakteristieke smaak geven. Het 

oergraan spelt staat momenteel volop in de be-

langstelling en wordt nu ook in de Collse watermo-

len gemalen en door onze bakkers verwerkt. De 

specifieke eigenschappen en smaak van spelt zor-

gen voor tal van toepassingen in zowel brood als 

gebak. Onze kok Tim zal in samenwerking met de 

bakkers voor een verrassende proeverij van het 

desem- en speltbrood zorgen. 

De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij en 

duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten be-
dragen € 7,50. Reserveren is niet verplicht, maar 

wordt wel aangeraden: gasterij@wasven.nl. 

 

Tuinthema-avond: Duurzaam tuinieren: 

Voorkomen is beter dan genezen! 

Duurzaam tuinieren is de titel van de thema-

avonden van de eigen tuinder van het Wasven. 

Rode draad bij deze thema-avonden is de 

moestuin die bij het Wasven is aangelegd. U leert 

stap voor stap hoe u zelf een ecologische moestuin 

kunt beginnen en u krijgt uitleg over interessante 

onderwerpen. Deze kennis kunt u toepassen in uw 

eigen tuin. Ook krijgt u vaak recepten mee om 

thuis heerlijk te koken. 

 

Groenten en fruit uit eigen tuin zijn heerlijk. Maar 

dat vinden niet alleen de tuinder en zijn familie. Er 

zijn heel wat kapers op de kust in de moestuin: 

van konijn, preimot en coloradokever tot knolvoet-

schimmel en aaltjes. Met de juiste (ecologische) 

kennis kan de biologische tuinder eventuele pro-

blemen met ongenode gasten voorkomen of oplos-

sen. 

Minke Greve, docent in spé van Stiching Velt, komt 

ons deze avond vertellen wat je kan doen om 

ziekten en vraat voor te zijn. 

 

Wilt u meer weten? Kom dan op donderdag 19 

april van 19.00-21.00 uur luisteren in de Schop. 

Graag vooraf aanmelden via tuinderij@wasven.nl. 

De kosten zijn € 5,00. 

Volksverhuizing in het Wasven 

De voormalige kippenschuur in het Wasven is het 

onderkomen van imker Joep Thurlings en zijn 

bijenvolken. Maar na tientallen jaren hebben de 

bijen hun vertrouwde stek moeten verlaten. De 

bijen krijgen namelijk een nieuw onderkomen in de 

ecologische tuin die dit jaar aangelegd zal worden. 

Om ervoor te zorgen dat de bijenvolken geen last 

hebben van het bouwvolk zijn de kasten verplaatst 

naar de fruitboomgaard. 

Verplaatsen gaat niet zomaar: bijen onthouden 

hun omgeving en vliegen na een verhuizing weer 

terug naar hun oude stek. Behalve als ze een lange 
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tijd niet buiten zijn geweest, zoals de afgelopen 

periode tijdens de strenge vorst. Vandaar dat juist 

nu de volken verhuisd zijn. In het najaar kunnen 

de bijen terecht in hun nieuwe onderkomens. Tja. 

Het is niet voor niets het jaar van de bij! 

Wandelen op zondag: de vogelwandeling 

Er vindt weer een vroege vogelwandeling plaats op 

15 april. Er wordt dan gewandeld door de Zegge 

en naast de Kleine Dommel. Loopt u ook mee om 

te genieten van wat de natuur ons allemaal biedt? 

Komt u dan op 15 april naar De Schop. De wande-

ling start om 06.00 uur en duurt tot 08.30 uur. Dit 

is een wandeling met ontbijt. De kosten zijn 

€10,00. 

 

Bakthemamiddag: De bakker doet wat hij wil! 

Kom naar de bakmiddag bij de bakkerij Tussen de 

Molens op 11 april van 13.30 – 15.00 uur. Deze 

middag doet de bakker wat hij wil en waar hij zin 

in heeft. En de bakker kennende zijn 

dat…….koekjes! Doe je mee en help je ook mee? 

Er kunnen op de bakmiddag 20 kinderen (vanaf 6 

jaar) meedoen en vol=vol, dus vantevoren 

opgeven is wenselijk. Per mail : winkel@wasven.nl 

of telefonisch op 040-7870708. 

 

Natuurthema-avond jeugd: Wat groeit daar in 

de Beukenlaan? 

Je wandelt of fietst er vaak doorheen: Het Beuken-

laantje. Maar weet je eigenlijk wel wat daar alle-

maal groeit? En wat voor onderhoud daar nodig is, 

en wat daar allemaal leeft? Kom naar de natuur-

thema-avond en je krijgt het allemaal te horen. 

Het is op 27 april van 19.00 uur tot 21.00 uur en is 

voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De entree is €2,00 

en het is in De Schop. 

 

Nieuw product in de winkel: Desembrood! 

De bakkers van Tussen de Molens zijn druk in de 

weer geweest. Ze hebben een desembrood 

ontwikkeld dat in de winkel in 3 varianten te koop 

zal zijn: wit, bruin en spelt. 

Desem (zuurdesem, zuurdeeg of natuurdesem) is 

een brooddeeg dat zonder gist wordt bereid. De 

enige ingrediënten zijn bloem en water. Het rijzen 

van het deeg vindt plaats dankzij bacteriën en 

gisten die van nature in het deeg aanwezig zijn. De 

smaak en structuur van een desembrood zijn daar-

door heel anders. De smaak is karakteristiek en vol 

aroma. Door zijn structuur is het brood langer 

houdbaar. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom en 

proef de verschillende desembroden in de winkel! 

 

Expositie 

Heeft u ook het artikel gelezen van Veronique 

Ramakers in het Eindhovens Dagblad op zaterdag 

25 februari? U kunt nu nog op de overloop gaan 

kijken naar een deel van haar kunstwerken. 

 

Wasvenkwartet Groen Tongelre te koop 

Misschien heeft u het al gehoord, of misschien bent 

u zelfs al in het bezit van het nieuwe Tongelres 

kwartetspel, genaamd Groen Tongelre. Met dit spel 

leren kinderen (en volwassenen) bijvoorbeeld wat 

voor gebouwen er stonden, of nog staan in 

Tongelre. Welke boom, dier of vogel in welk gebied 

voorkomt. Of een historisch persoon die er heeft 

gewoond. Aan de achterzijde van de kaarten staat 

de Tongelrese vlag afgebeeld. 

 

Gids voor een wandeling 

Het kwartetspel telt acht Tongelrese 

natuurterreinen, die tevens een leidraad voor een 

wandeling zijn. Tongelre buitenom heet deze tocht 

van 10 en zelfs 16 kilometer. Elk van de natuur-

terreinen die in het kwartetspel voorkomen wordt 

met deze route bezocht. De routebeschrijving is 

verkrijgbaar in de Gasterij van onze boerderij. 

 

Hoe te koop? 

Wilt u in het bezit komen van zo’n prachtig 

kwartetspel van Tongelre? Ze zijn te koop in de 

Wasvenboerderij voor € 5,50 per stuk. De 

opbrengst komt ten goede aan activiteiten in de 

natuur voor de kinderen van Tongelre. 

 

Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor 

nog meer leuke activiteiten met data en 

aanvangstijden. Ook het nieuwe menu van de 

Gasterij staat hierop: http://wasven.nl 

 

Vrijmarkt afgelast 

Helaas, helaas, de vrijmarkt op 30 

april gaat dit jaar niet door. 

In 2013 zullen we de draad weer 

oppakken om dit opnieuw te 

organiseren. 

 Tongelre 2. 
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Beste mensen uit de wijk,  

 

Wij, de kleuters van Salto-

school 't Karregat, hebben de 

afgelopen weken weer hard ge-

werkt!  

Na een welverdiende kerstvakantie stond er met-

een een leuk uitstapje op het programma:  

 

EEN BEZOEKJE AAN EEN ECHTE KAPPER! 

De kapper heeft ons laten zien hoe je haren moet 

knippen en wat je daar allemaal bij nodig hebt.  

Vooral de droogkap vonden wij erg interessant!  

Nadat we goed hadden opgelet zijn we zelf aan de 

slag gegaan in de klas. 

We hadden daar samen een echte kapsalon ge-

maakt, met een schaar, kapmantels, spiegels en 

nog veel meer dingen die een echte kapper ook ge-

bruikt. Er kwamen veel klanten in onze kapsalon.  

Verder zag je overal in de klas allerlei kapsels 

voorbij komen.  

Zo hebben we kapsels geverfd, getekend, ge-

knutseld en gekleid. We weten nu dus goed hoe de 

verschillende kapsels eruit zien.  

 

Maar de allergekste kapsels hebben we gezien op 

de raar-met-je-haar-dag!  

's Ochtends toen we binnenkwamen zagen de juf-

fen er al erg gek uit, met allemaal rare staartjes en 

frutsels in hun haar.  

Maar het leukste moest toen nog komen... ook wij 

kregen een raar kapsel! 

Er was een aantal lieve moeders die ons haar ging 

doen. Zo kregen sommige kinderen blauw haar, 

anderen weer geel haar, of haren in heel veel 

kleuren. Een aantal meisjes kreeg haren met 

golfjes en glitters en een paar jongens kregen een 

erg hoge hanenkam met héél véél gel! Stoer zeg!  

 

En zes weken hard werken gaan snel voorbij, want 

opeens stond de volgende vakantie al weer voor de 

deur! Tijd om even uit te rusten, voordat we weer 

in een nieuw thema duiken! 

 

Groetjes, de kleuters (en juffen) van Saltoschool 't 

Karregat 
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Schrijf de oplossing 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 april 2012 in het bezit te 
zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Ans Verheijen neemt contact met u op om de 
prijs te overhandigen. 

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘Trommelen 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Kitty van Schagen 
Jacob van Deventerstraat 23 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke 
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AREND 
ASTROMETRIE 
ASTRONOMIE 
AVONDSTER 
BEELDHOUWER 
BOOGSCHUTTER 
COPERNICUS 
DRIEHOEK 
GALILEI 
GROTE BEER 
GROTE HOND 
HEMELLICHAAM 
JUPITER 
KLEINE BEER 
KLEINE HOND 
KLEINE WATERSLANG 
KRAANVOGEL 
LICHTJAREN 
LYNX 
MARS 

MELKWEG 
MERIDIAANCIRKEL 
NOORDERKROON 
ORION 
PARADIJSVOGEL 
PAUW 
PLEJADEN 
POOLSTER 
RAAF 
STELSEL 
STERRENWACHT 
STEVIN 
STIER 
TELESCOOP 
TWEELINGEN 
VALLENDE STER 
VEULEN 
VISSEN 
VLIEGENDE VIS 
WALVIS 

WATERMAN 
WEEGSCHAAL 
WOLF 
ZUIDERKROON 
ZUIDERKRUIS 

De overgebleven letters vormen drie toepasselijke woorden. 

V J W R S H T R E T S L O O P L M I S S E N 

U R E E P N E G N I L E E W T E G T R S E K 

E T E O E T P M E L K W E G R G A P I A L R 

S R O V T G B L E S T E V I N O L V I E A C 

E C R U A A S E E L T M D Z A V I D I T L F 

S D H E D L D C E J L I U E M S L N N N E K 

E C N N N N L R H L A I E S R IJ E E O O L R 

S W O E O W N E E A D D C R E D I O L E V A 

R H A H G O A E N E A H E H T A R G I E X A 

E D E T L E R C R D B L O N A R T N O N T N 

E N E E E E I K H A E E W U W A E T Y O T V 

I B S R R R R L R T J S T U W P M L O I B O 

U L E N K U S W V E P T T O A E O E V R A G 

E O H E I R D L O P D E H E R P R K L O G E 

T E L S R R O W A L V I S C R G T T S K L L 

U C I N R E P O C N F S U P I E S S S R A M 

O R T S A A R E N D G L E Z R L A N O M I E 


