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Het is u ongetwijfeld opgevallen, op Koudenhovenseweg
Zuid, bij Basisschool De Boog, daar waar de Beukenlaan
begint, heeft het parkeerterreintje plaats gemaakt voor
uitbreiding van de laan. Nu het daar zo is opgeknapt,
verbaast het je, dat het nooit is opgevallen dat de Beukenlaan eigenlijk nog niet helemaal af was. Nu dat begin ook
Beukenlaan is geworden, zie je pas hoe mooi deze monumentale
laan is. Tongelre mist daar nu wel enkele parkeerplaatsen maar
krijgt er een prachtige totale Beukenlaan voor terug, nu pas is hij
echt af!!!
De beukenlaan kent al een
lange geschiedenis. Jaren
geleden, toen er nog geen
supermarkten waren en de
kruidenier geen noten, pinda’s en chips had, waren de
beukennootjes een attractie
voor de Tongelrese jeugd.
In de Beukenlaan lagen ze
voor het oprapen. Tegenwoordig vallen die nootjes
in het niet bij de ontelbare
soorten knabbeltjes en noten die bij de super in de rekken staan,
je weet daar niet wat te kiezen. Voor het zoeken van beukennootjes gaan we dan ook niet meer naar de Beukenlaan, maar
wel om te genieten van deze in ere herstelde laan.
Tongelre heeft nog meer van die karakteristieke plekjes, één
daarvan is het kapelletje aan de Loostraat. In dit wijkblad besteden wij uitgebreid aandacht aan dit Mariakapelletje omdat het dit
jaar 60 jaar bestaat. Dit jubileum drukt natuurlijk ook een bijzondere stempel op de openluchtmis die daar op zondag 4 mei
om 11.00 uur wordt opgedragen. Hopelijk schijnt er dan een
heerlijk voorjaarzonnetje zodat het weer een echt Tongelre’s gebeuren kan worden. Voordat u nu verder leest moet u nog even
het onderstaande in uw agenda noteren.
Op zondagmiddag 25 mei geeft, in het kader van ons gouden
jubileum, Harmonie Eindhovens Muziekcollectief (voorheen
‘De Eendracht’) samen met Projectkoor Werk in Uitvoering
een concert. Dit gratis concert vindt plaats voor boerderij
‘t Hofke 13. In ons mei-nummer leest u alle details. U bent van
harte welkom!

De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.

Foto voorpagina:
Mariakapel aan de Loostraat, in het kader van
het 60-jarig bestaan.

Algemeen alarmnummer .............................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Politiebureau Algemeen geen spoed ............
‘t Oude Raadhuis …………………………………….
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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.

What´s in a name?
Mijn naam is Yvonne
Henderson, geboren
in Eindhoven. Als
redactielid en sinds
kort ook schrijfster
van het boek Nuenen
op het randje… (met
Tonny
van
den
Boomen),
ben
ik
waarschijnlijk geen
onbekende. Maar die
Engelse naam, hoe
zit dat nu precies?
Welnu, ik ben de
dochter van een soldaat uit het Britse
leger, Fred Henderson, die Eindhoven in 1944 mede bevrijd heeft en
met een Eindhovense is getrouwd. Regelmatig
wordt mij gevraagd hoe een Engelse erbij komt om
Nederlandse boeken te gaan schrijven. Heel eenvoudig: ik ben hier opgegroeid en wat is mooier
dan daarover te schrijven? Deze wisselpen heeft
alles te maken met het feit dat het jaartal 2014
een bijzonder jaar is. Niet alleen is het vijftig jaar
geleden dat het eerste exemplaar van ‘Rond ´t
Hofke’ in de brievenbus viel, maar ook is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Zonder die Eerste Wereldoorlog zou ik nooit
zijn geboren. En daarover wil ik in dit nummer het
een en ander vertellen.

e

e

Fred Henderson 4 van links en medesoldaten (2 Wereldoorlog)
Facebook
Afgelopen maand vroeg een van mijn vele Engelse
‘cousins’ via Facebook inlichtingen over onze
Schotse grootvader Robert Henderson die honderd

jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog in de
Belgische en Franse loopgraven had gestreden. Wie
er iets van wist, want ze wilde er tijdens haar Franse conversatieles een voordracht over houden? Ik
dus, want hoewel ik mijn grootvader nooit heb ontmoet, vond ik de verhalen rondom zijn persoon als
kind al zo indrukwekkend, dat ik er alles over heb
verzameld. Welk kind in Nederland had een Schotse grootvader die gekleed in een kilt een doedelzak
bespeelde? Het werd tijd om al die informatie met
al mijn Engelse familieleden te delen. Dat deden
we via de besloten Facebook-groep Sola Virtus Nobilitat (de wapenspreuk van de Hendersons) en iedereen droeg zijn steentje bij, met als resultaat
honderden foto´s, persoonlijke herinneringen en
vele oude documenten.
Strijdlustige voorouders
Hoewel de familie van origine uit Edinburg komt,
werd mijn grootvader in 1893 geboren in een legerkazerne te Aldershot in Engeland, waar het gezin was ingekwartierd. Dat maakte hem echter nog
geen Engelsman. Hij was een Schot in hart en nieren! Als jongste zoon van een beroepssoldaat in
het regiment van de Schotse 71ste en 1ste Highland
Light Infantry woonde hij nooit lang op één plek.
Zijn vader Richard was 20 jaar lang soldaat en
diende o.a. in Malta, Cyprus, Gibraltar en Ierland.
Het gezin verhuisde mee.

Oorlogsschip HMS Himalaya, waarmee Richard Henderson in
1880 uit Gibraltar terugkeerde
Kort na de geboorte van Robert zat Richards
diensttijd erop en keerden ze terug naar Edinburg.
Jarenlang woonden ze op een bovenwoning in Dundee Street, in het centrum van de stad. Op hetzelf-
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de adres was bouwmaatschappij William Black &
Sons gevestigd en Robert ging er in de leer. Toen
hij zestien was, overleed zijn moeder en bleef hij
achter met zijn hardwerkende vader en broer William, die hoefsmid was. Om zijn legerpensioen
aan te vullen werkte vader in een veevoederfabriek, waar ze hoofdzakelijk lijnzaadkoeken
maakten. De jonge Robert is nooit over de dood
van zijn moeder heen gekomen en kort na zijn
19e verjaardag verliet hij zijn ouderlijk huis. Een
muntje op de schouw was het teken dat hij niet
meer terug zou keren. Hij meldde zich op 21 mei
1912 aan bij de 2nd Highland Light Infantry en tekende voor 7 jaar in het leger en 5 in de reserve.
Zou hij ook in het leger zijn gegaan als hij van
tevoren geweten had dat hij twee jaar later in die
wrede loopgravenoorlog terecht zou komen?
De Eerste Wereldoorlog
Nadat de Duitsers en Oostenrijkers op 1 augustus
1914 de oorlog hadden verklaard aan Rusland en
vervolgens via België naar Frankrijk oprukten, besloot het Britse leger de Fransen te helpen om de
Duitsers tot staan te brengen. Het resultaat was
een statische uitputtingsslag in de loopgraven die
vier jaar lang zou duren. Als mijn grootvader er
later al eens iets over losliet, was dat te gruwelijk
voor woorden. De littekens op zijn benen van het
prikkeldraad spraken boekdelen. Met behulp van

de Amerikaanse troepen werden de Duitsers op
11 november 1918 tot overgave gedwongen. Deze oorlog kostte aan tien miljoen soldaten het leven.
Op 14 augustus 1914 landde mijn grootvader Robert met zijn regiment in Frankrijk. Hij maakte
deel uit van de militaire band van doedelzakspelers en drummers (Pipe Band) van het 2e bataljon
van de Highland Light Infantry. Het waren niet
alleen muzikanten, maar tevens getrainde soldaten, die ook bij de gevechten werden ingezet. Van
de oorspronkelijk 13-koppige band bleven er twee
ongedeerd. Op 18 mei 1915 raakte Robert gewond te Ieperen. De overlevenden die na hun
herstel opnieuw werden ingezet, werden zoveel
mogelijk uit de frontlinies gehouden. Het bataljon
werd met enkele onderbrekingen aangevoerd door
luitenant Walter Brodie, die voor zijn moed werd
geëerd met het hoogst haalbare: Victoria Cross.
Robert was erbij toen hun geliefde leider op 23
augustus 1918, drie maanden voor het einde van
de oorlog, omkwam in de Slag bij Albert. Robert
ontving voor zijn moed drie medailles: de 1914
Star, de Victory Medal en de British War Medal.
Ze zijn spoorloos verdwenen.

Valenciennes 11-11-2001 Herdenking einde WO I
Valenciennes 2001
In België en Frankrijk wordt elk jaar op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog
herdacht. Deze Remembrance Day of Armistice
Day is daar een nationale feestdag. Op 11 november 2001 hebben mijn zus Margaret en ik in Valenciennes te Frankrijk de herdenking bijgewoond,
uitgenodigd door Joe Henderson, een broer van
mijn vader die op dat moment een Britse militaire
Pipe Band begeleidde tijdens de plechtigheden.
We werden er met alle egards ontvangen en hebben het spektakel vanaf de eretribune op het
stadhuisplein mogen bijwonen. Dat was een gebeurtenis om nooit te vergeten, een ware ode aan
onze dappere grootvader.
25 maart 2014, Yvonne Henderson
De wisselpen geef ik door aan: Esmee Buscop.
e

Robert Henderson in vol ornaat (1 Wereldoorlog)
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Door Kees van Grevenbroek

Wat ziet de natuur er zoveel mooier uit als er
geen rommel rondslingert. Veel van onze stadgenoten laten nog steeds gewetenloos hun rommel
uit hun handen vallen of het verdwijnt vanuit de
auto, wat dan zo de titel zwerfafval krijgt. Dit gedrag zie je helaas overal. Jammer! Want het is
echt niet nodig. Ook het dumpen van troep blijft
een terugkomende ergernis. Auto aan de kant,
klep open en dump het maar vlug in de sloot of in
de berm. Het blijft raar om als mens je eigen land
te vervuilen.

“Nederland Schoon” in het Wasvengebied de handen uit de mouwen gestoken om de lente een
schone start te laten beginnen. Het was die dag
zonnig en de voldoening was groot toen het er
weer opgeruimd uitzag. Er zijn toch weer een
aantal kliko`s helemaal gevuld. Bravo!
Bewustwording is het enige wat moet worden
aangeleerd bij de mensen die zich na dit te hebben gelezen aangesproken voelen. Voorkom dat je
afval niet gaat zwerven! Eigenlijk zou heel Tongelre supporter van “Nederland Schoon” moeten
worden! In een mooie schone omgeving is namelijk alles veel waardevoller. Kijk eens op de site
www.nederlandschoon.nl
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door de
natuurwerkgroep van
het Wasven, in samenwerking met Nederland
Schoon en het Lorentz
Casimir Lyceum.

OPENLUCHTMIS OP
ZONDAG 4 MEI

Zwerfafval
Wat ook opvalt, is dat er de laatste tijd ook tuinafval neergegooid wordt in het beukenlaantje.
Laatst hebben we alles opgeruimd met een aantal
mensen. Buxusplanten en meer dan een m3 zand.
Tot onze verbazing was er een week later weer
een complete buxushaag en afgezaagde coniferen
neer gegooid. Bedankt! Maar dit kan natuurlijk
nooit de bedoeling zijn.
Rij even naar de milieustraat en zadel de buurt er
niet mee op! Ik heb het al eens geroepen. We zijn
hier de slimste regio, maar blijkbaar niet slim genoeg om de schoonste te kunnen zijn. Gelukkig
zijn er supporters van “Nederland Schoon”, mensen die weten hoe goed het voelt om in een schone leefomgeving te wonen, te werken en te recreëren.
Mensen
met hart voor
de natuur en
voor de omgeving. 29 Maart
was de landelijke
opschoondag, en heeft
een tiental support ers
van

Op zondag 4 mei wordt om 11.00 uur bij het kapelletje in de Loostraat weer de traditionele Openluchtmis
gehouden met medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van de heer Jos Liebens en aan
het orgel de heer Mary v.d. Brandt. Dit jaar zal het
St. Martinusgilde aanwezig zijn. Zij houden op deze
dag ook hun jaarlijkse KONINGSSCHIETEN. Na de
mis legt zij de eed van trouw af en volgt de vendelhulde. En dan staat de koffie klaar.
Ook dit jaar is “Kiske” present. Verder heeft mevrouw Dorothé van Dijke een kraam met mooie sieraden en voorwerpen, die gemaakt zijn door mensen
uit Gambia. De opbrengst is vanzelfsprekend ook
weer voor de school in Gambia.
Als het weer het niet toelaat om buiten te zijn zal
alleen de mis in de St. Martinuskerk plaatsvinden
m.m.v. het St. Martinusgilde.
De werkgroep kan nog enkele vrijwilligers(sters)
gebruiken voor het opstellen van de zitplaatsen en
voor het koffie schenken. Wie hieraan mee wil helpen wordt verzocht voor de mis om 9.30 uur aanwezig te zijn. Meteen na de viering kan alles weer worden opgeruimd.
In de hele meimaand kan elke avond om 19.00 uur
het Rozenhoedje gebeden worden bij het kapelletje:
Te beginnen op donderdag 1 mei.
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Info van uw buurtbrigadier John van Hoppe
AANDACHT VOOR WONINGINBRAKEN
De criminaliteit in Nederland daalt de laatste jaren.
Woninginbraken zijn daarop helaas een van de uitzonderingen. Het aantal woninginbraken in Nederland steeg in 2013 licht ten opzichte van het jaar
ervoor. Ook onze wijk wordt helaas geconfronteerd
met woninginbraken.
Om de kans op woninginbraken te verminderen
kunt u zelf maatregelen nemen:
• Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig.
Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime’
plaatsen.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis
hebt.
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op
in een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje.
• Op uw mobiele apparaten kunt u track&trace
software installeren zodat u op afstand uw apparaten kunt lokaliseren.
• Registreer en fotografeer uw kostbare bezittingen. Op http://www.dnavaneensieraad.nl kunt
u stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van uw sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen
juwelen bij u terug te bezorgen. U kunt ook het
kostbaarhedenregistratieformulier van Politiekeurmerk downloaden of gebruik de app van
www.stopheling.nl .
• Zorg voor voldoende verlichting om uw woning.
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere
hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken naar binnen te klimmen.
• Breng als u op vakantie gaat uw buren op de
hoogte, zij kunnen een oogje in het zeil houden
en ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’
uitziet (geen post achter de voordeur, af en toe
gordijnen openen en sluiten, met een lichtschakelaar het licht aan laten gaan). Het is natuurlijk leuk om de voorpret en de vakantie te delen
met familie en vrienden via twitter, Facebook
etc. Houd er echter rekening mee dat de inbreker ook mee kan lezen.

laten bekijken door een specialist om te zien wat
benodigd is om uw woning te laten voldoen aan
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Woningen met
het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 90%
minder kans op een geslaagde inbraak! Aan een
dergelijke inspectie zijn vaak geen kosten verbonden. Wanneer uw woning voldoet aan het Politiekeurmerk levert dit vaak ook een premiekorting op
bij uw verzekering. U kunt verdere informatie vinden op www.politiekeurmerk.nl
Om woninginbraken te verminderen surveilleert de
politie regelmatig in uw wijk. U, als buurtbewoner,
kunt ons hierbij helpen door extra oplettend te
zijn. U weet immers welke voertuigen en/of personen in de wijk thuishoren en welke niet. We vragen
u dan ook aandacht te besteden aan "vreemde”
voertuigen en personen en bij onraad de politie te
bellen: in algemene gevallen via 0900-8844 en bij
heterdaad inbraken via 112.
Probeer in deze gevallen, voor zover mogelijk, bijzonderheden te noteren zoals een kenteken of een
beschrijving van de persoon of het voertuig
(merk). Let wel op uw eigen veiligheid.
LET OP:
Inbraken gebeuren niet alleen 's nachts. Overdag
wordt net zo veel ingebroken als in de avond- en
nachturen.
Samen met u willen we de veiligheid in de wijk
vergroten en het inbrekersgilde een halt toeroepen.
SPREEKUUR / CONTACT WIJKAGENT:
Wilt u contact met de wijkagent ? Iedere 1e
maandag van de maand is er spreekuur in
't Oude Raadhuis tussen 10:00-11:00 uur.
Daarnaast kunt u mij altijd bereiken via het
telefoonnummer 0900-8844 of via e-mail
john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl U kunt
mij ook "volgen" via twitter @brigadierhofke

Pedicurepraktijk
Anita Ardon DV/RV
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven

Naast deze bovenstaande praktische tips kunt u
eventueel ook kijken naar het verbeteren van uw
hang- en sluitwerk. U kunt eventueel uw woning
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Jolanda Visser Medisch Pedicure

Voor informatie of het
maken van een afspraak
kunt u bellen naar
06-46031078

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

.

Info met betrekking tot Kerkberichten:
Overzicht diensten:
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat , 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig
praatje.
• Op dinsdag- en vrijdagochtend is Kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
Kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.

Moeder ben je voor het leven
door Wim van de Wiel
In 1954 staat pastoor Lambert Rovers trots vóór de
Mariakapel aan de Loostraat. Hij draagt de eerste mis
op bij de door hem gebouwde kapel. Hij is geboren in
de boerderij aan de andere kant van de weg. Als jonge
knul volgt hij de opleiding voor priester, wordt in
1928 tot priester gewijd en celebreert op 17 juni van
dat jaar in de Tongelrese Martinuskerk zijn eerste heilige mis. De bisschop benoemt hem tot kapelaan in
Oisterwijk en enkele jaren later tot pastoor in Waspik.
In de oorlogsjaren wordt hij ernstig ziek en doet hij
aan Maria de belofte een kapel te bouwen, wanneer
hij zal genezen.
In de jaren na
de oorlog, toen
pastoor Rovers
zijn belofte uit
ging voeren,
kwam de verering van Maria
van Banneux,
waar zij in 1933
verscheen aan
Mariëtte Beco,
volop in zwang.
Banneux is per
touringcar bereikbaar en `n
bedevaartsdag

Overledenen:
6 maart Ernesto Pistone 33 jaar
13 maart Franky der Kinderen 23 jaar
15 maart Joke Steur - van Houtert 89 jaar
18 maart Jenny Heesakkers - Ubels 88 jaar
Dopen:
23 maart Danly van Bijsterveld en Kelly Grabowska
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:
040-2811324
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:
040-2110467 (Parochiecentrum St.Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

naar de Belgische
Ardennen is bij
voorbaat al geslaagd. In het Mariajaar 1954 wordt
de kapel toegewijd
aan O.L.Vrouw
van Banneux, de
Maagd en Moeder
der armen.
Maria, de moeder
van Jezus, komt
slechts enkele keren in de bijbelverhalen voor: het
meest bekend voor ons zijn het kerstverhaal, de bruiloft te Kana en Maria als moeder van smarten op de
dag van Jezus’ sterven. Maria geeft Jezus het leven, is
nadrukkelijk aanwezig wanneer een feest dreigt te
mislukken en lijdt als moeder onder het kruis: het moment dat haar zoon afgewezen wordt door de machthebbers èn in de steek gelaten wordt door zijn vrienden en volgelingen. Maar, Maria is haar eigen kind
nabij, zij laat hem nooit in de steek.
De eerste zondag in mei vieren we feest bij de kapel
van Maria, Moeder van de armen. Zij is de zorgende
moeder bij wie kwetsbaren van alle generaties zich
welkom voelen, waar de armen vol vertrouwen hun
zorgen in haar handen neer kunnen leggen.
Een week later vieren we Moederdag: deze dag worden alle moeders en oma’s in het zonnetje gezet en
verwend om hun geduld, wijsheid en dagelijkse zorg.
Enkele (mogelijke) situaties uit het leven van moe-
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ders wil ik toch even aanstippen: Het voluit kunnen
genieten wanneer haar kinderen met hun kroost binnenlopen. De stille opvang van een zoon of dochter
die wegens verslaving of door andere omstandigheden berooid bij moeder aanklopt. De luisterende moeder of oma, die met aandacht en betrokkenheid een
puber opvangt en hem geborgenheid biedt in een
woelige maatschappij.

Op de eerste zondag van mei om 11.00 uur is er bij
het kapelleke een eucharistieviering; dan vieren we
het moeder- en vader-zijn van ons allen. En tijdens de
meimaand komt ook bij de kapel dagelijks om 19.00
uur een groepje personen bijeen voor het bidden van
het rozenkransgebed.
U bent allen welkom bij Moeder Maria en bij elkaar.

De spil van de familie, die contacten onderhoudt, die
altijd koffie warm heeft staan en nog tijd heeft om te
buurten. Moeders, oma’s voor het leven: zij hebben
oren om te horen, ogen om te kijken, open handen
waarmee ze ontvangen om te geven.
Maar ook bij moeders, oma’s, meiden of vrouwen
komt ooit de bodem van hun schatkist in zicht. Wanneer hun energie opgeladen moet worden, zie ik velen van hen aankloppen bij de Moeder van de moeders, bij de Moeder van de armen. Immers, moeders
begrijpen elkaar, durven naar elkaar toe te gaan om
hun zorgen en leven te delen.
En wij dan, hoor ik u zeggen: “De vaders, opa’s, de
mannen???” U hebt gelijk! Waar “moeder” of “oma”
staat, kan met goed recht en begrip overal “vader” of
“opa” geschreven worden. Vader en moeder vormen
een twee-eenheid: maar de aanleiding van mijn gedachten is “Moeder Maria”, dus mogen we het moeder-zijn ook wel eens in de schijnwerpers zetten.
Een moeder is en blijft moeder voor het leven.
Ook `n vader is en blijft vader voor het leven.

GELUIDSSCHERMEN IN T
TONGELRE
ONGELRE OPGELEVERD
Op vrijdag 28 februari is aan het spoor bij het marktplein van Tongelre op symbolische wijze 3,5 kilometer geluidsschermen opgeleverd. Wethouder Joost Helms en regiodirecteur van ProRail Regio Zuid Ines
Plasmans-Levert plaatsten het 'laatste' stukje geluidsscherm waarmee de klus ceremonieel werd afgerond. De officiële oplevering aan opdrachtgever gemeente Eindhoven was 14 maart.
Vertegenwoordigers van gemeente Eindhoven, ProRail en bouwbedrijf Heijmans waren bij de ceremonie
aanwezig. ProRail is verantwoordelijk voor het terugdringen van geluid veroorzaakt door treinverkeer.
Heijmans heeft het werk uitgevoerd en startte in juni 2013. Volgens projectleider Walter Groenewoud is
er veel tijd gaan zitten in het bouwrijp maken. Zo moesten alle kabels uit de grond gehaald worden en
daarna teruggeplaatst in nieuwe betonnen goten.
De groene, geluidsabsorberende schermen zijn gemiddeld drie meter hoog en bestaan uit losse delen die
op elkaar geschoven worden. De combinatie van de al eerder geplaatste raildempers met de gerealiseerde geluidswanden reduceert het geluid met 10 decibel wat effectief een halvering van het geluid inhoudt. Voor de schermen is jonge Hedera (klimop) geplant die naar verwachting binnen twee jaar de
schermen bedekt.
Op bepaalde stukken zijn beukenhagen geplant. Voor het onderhoud aan de buitenkant van de geluidsschermen, zoals het snoeiwerk, is gemeente Eindhoven verantwoordelijk. Jeroen Lebon, hoofd afdeling
milieu en duurzaamheid van de gemeente: "Het project heeft ruim 2,3 miljoen euro gekost en is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kosten voor de gemeente zijn personele
kosten voor organisatie, overleg en onderhoud."
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ONTMOETINGSKERKGEMEE
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
NTE
Meerkollaan 3, Eindhoven.
www.pkn-eindhoven.nl/
ontmoetingskerk
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
In de Stille Week, de week voor Pasen zijn er drie vieringen waarin aandacht is voor de laatste dagen van
Jezus’ leven. Deze vieringen zijn in de Adventskerk,
Camphuysenstraat 4, de Ontmoetingskerk is dan gesloten. Voorganger is dominee Tineke Boekenstijn.
Witte Donderdag 17 april 19.30 uur
Viering aan tafels en een bijdrage van Vocaal Kwartet.
Thema: Toen het avond was geworden.
Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur
Een kruismeditatie aan de hand van beelden. Thema: In
de stilte van de nacht.
Stille Zaterdag 19 april 21.30 uur
De nieuwe Paaskaars wordt aan het Paasvuur buiten
aangestoken. Bijdrage van twee fluitisten.
Thema: Licht, ontloken aan het donker.
Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk
zondag 27 april: 10.00 uur dominee Grosheide
zondag 4 mei:
10.00 uur mevr. A. Nieuwenhuizen
zondag 11 mei:
10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn.

Tijdens alle diensten
is er kindernevendienst voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e
zondag van de
maand is er voor
tieners een aparte
jeugdkerk.
Gespreksavond over
Jezusbeelden
Op 24 april in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3. De
bijeenkomst is gratis.
Pelgrimsweekend 16 tot 18 mei
Van vrijdagmiddag ca 17.00 uur tot zondagmiddag ca
17.00 uur wandelen met een thema en samen overnachten in een groepshuis in Noordoost Brabant. Iedereen, jong of oud, kan meedoen. Ook kan een gedeelte
van het weekend meegelopen worden.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en daarom is aanmelden belangrijk. De kosten zijn €80,-- en
als dit bedrag een belemmering is om mee te gaan, kan
hiervoor een oplossing gevonden worden.
Wilt u meer weten of u opgeven, dan kunt u contact
opnemen met Jaap Stooker, tel. 040 – 2814734.
NB. Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten
plaats in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 te Eindhoven. Voor actuele informatie, kijk op de hierboven genoemde sociale media.
Contactpersoon
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
⌚ Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 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.

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het
bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat
u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier een brief
of een formulier ontvangt, waarmee u door
het taalgebruik misschien geen raad weet.
Wij zijn er dan om u
daarmee te helpen.
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien
nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw
privacy staat hierbij centraal. De wijkbrigadier
van de politie is ook aanwezig voor al uw vragen.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.

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

⌚ Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,00

Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis
waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we
telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

⌚ Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.
⌚ Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
⌚ 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 mogelijkheid te
kaarten of een ander spel te doen.

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

Zondag 27 april houden we de Familiefietsdag.
Inschrijving en vertrek tussen 12.30 tot 13.30 uur
vanaf het Oude Raadhuis aan ‘t Hofke, en om ongeveer 17.00 uur zijn we weer terug.
Een leuke fietstocht over ongeveer 25 km, waaraan
iedereen (jong en oud) kan deelnemen.
Halverwege hebben we nog een gezellige rustplaats
en zorgen onze vrijwilligers voor een drankje.
De deelnamekosten bedragen € 2,-- per deelnemer.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 13

DE WATERMOLEN VAN OP
PW
WETTEN IS OPEN!
Na een kleine drie maanden voorbereidingstijd was het afgelopen vrijdag eindelijk
zover: DE WATERMOLEN van Opwetten opende (stilletjes) de deuren. Drieske BroxKonings en haar enthousiaste team zijn er helemaal klaar voor om gasten te ontvangen en te laten genieten in een ongedwongen, huiselijke sfeer.
Hoewel de gebouwen en de omgeving van zichzelf al een authentieke en bijzondere uitstraling
hebben, is zowel binnen als buiten toch veel gebeurd. In het restaurant is een tweeënhalve meter brede haard geplaatst en is er veel aandacht besteed aan de inrichting. Het terras en de intieme ‘tuinkamers’ met picknicktafels zien er uitnodigend uit. Voor kinderen is buiten volop
ruimte om lekker te ravotten en daarnaast zijn deze week leuke speeltoestellen en een uitdagend speelparcours geplaatst.
De keukenbrigade heeft na heel wat uurtjes proefdraaien een mooie menukaart samengesteld
voor de lunch, het diner en voor bij de borrel. Of je nu even binnenkomt om te ontspannen tijdens het wandelen of fietsen, gezellig het weekend wil inluiden met een aangeklede borrel of
uitgebreid wil dineren: het kan allemaal en de kaart voorziet in ieders wensen.
De afgelopen weken zijn al veel boekingen binnengekomen voor feesten, partijen en zakelijke
bijeenkomsten. Met het terras- en trouwseizoen voor de deur liggen er mooie uitdagingen voor
DE WATERMOLEN van Opwetten. Via de website en Facebook worden de gasten en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van alle activiteiten en culinaire seizoens- en streekgerechten. Het team heeft er enorm veel zin in en wil een groot succes maken van deze unieke
horecagelegenheid op een prachtplek op het randje van Nuenen en Eindhoven.
DE WATERMOLEN van Opwetten is van dinsdag t/m zondag geopend vanaf 9.30 uur. De keuken sluit doordeweeks om 21.00 uur en in het weekend om 21.30 uur. Kijk voor meer informatie op de website www.dewatermolenvanopwetten.nl.

DE WATERMOLEN van Opwetten ligt op een eiland, zoals op deze luchtfoto goed te zien is (foto: Paul Raats).
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Reizigersspreekuur en
Vaccinatiecentrum verplaatst
Vaccinatiecentrum, reizigersadvies 't Hofke is verplaats van Hofke 8 naar Serviceapotheek de Akkers, Generaal Cronjestraat 1, 5642MH Eindhoven. Telefoon 040-7117010 en fax 040- 2821410.
Openingstijden apotheek: maandag t/m vrijdag
van 8.30 t/m 17.30 uur.
Dokter Greet Lammens, Huub Dierick en Jan de
Lint houden daar reizigerspreekuur op maandag
vanaf 16.00 uur en vrijdag vanaf 11.00 uur.
Jaarlijks maken meer dan een miljoen Nederlanders een vakantie of zakenreis naar een gebied,
waarvoor vaccinaties verplicht zijn of worden aanbevolen. Dat geldt onder andere ook voor Turkije
en andere landen in Oost-Europa en het MiddenOosten. In veel van deze landen zijn de hygiënische omstandigheden en de gezondheidszorg minder goed dan hier in Nederland. Ook komen er parasieten voor, die we in Nederland niet kennen.

OPROEP AAN KATTENVRI
KATTENVRIENDEN
ENDEN
Mijn naam is Wilja Bink en ik woon op de Orteliusweg. Ik ben gek op dieren en heb zelf 2 katten, die
altijd binnen zijn en als ze buiten zijn, zitten ze aan
de uitlooplijn. Het volgende is mij opgevallen in de
buurt waar ik woon: Er lopen weer veel ongecastreerde katers rond.
Nu komen er bij mij in de tuin 2 zwerfkatten die ik
ongeveer 3 jaar geleden heb laten vangen en laten
steriliseren. Daarna worden deze katten weer teruggeplaatst waar ze gevangen zijn. Van een van deze
katten zijn er in mijn tuin toen 3 nestjes geboren,
die vervolgens weer opgehaald zijn door de dierenambulance (probleem opgelost).
Mijn vraag is nu of u een oproep in uw veel gelezen
blad kunt doen, zodat mensen hun katers eens laten
castreren. Het is een kleine moeite en
het bespaart een hoop ergernis, vooral
nu er erg weinig zwerfkatten in de buurt
rondlopen…

Om het verhoogde risico op ziekten te verminderen kunt u de volgende dingen doen:
Preventieve Maatregelen:
Bescherm uzelf tegen insectenbeten:
Anti-insectenmiddelen die DEET bevatten, slaap
onder een klamboe en draag lange broek en lange
mouwen.
Let op wat u eet:
Vele vormen van diarree zijn te voorkomen door
alleen voedsel te eten dat goed gekookt of gebakken is of dat u kunt schillen
Drink nooit water uit de kraan en eet alleen verpakt ijs.
Veilig vrijen:
Gebruik bij seksuele contacten altijd een condoom.
Vaccineren:
Er zijn steeds meer ziekten waartegen u een vaccin of medicijnen kunt krijgen. De meest bekende
zijn hepatitis A en B, buiktyfus, difterie, tetanus
en polio, gele koorts, hersenvliesontsteking en
malaria.
Indien u een reisadvies wenst, is het belangrijk
dat u tenminste 6 weken voor aanvang van uw
reis een afspraak maakt. Voor reizen naar Turkije,
Oost-Europa en Noord-Afrika is 2 weken voldoende .
Wij vragen U vooraf een intakeformulier in te vullen. Wij vragen u dit formulier af te halen bij Apotheek de Akkers of aan te vragen via email:
apotheekdeakkers@ezorg.nl
Bij last-minute reizen kunt u het beste telefonisch
contact opnemen met de apotheek.

Vriendelijke groet van
Wilja Bink

MD-café houdt 29 april weer de maandelijkse bijeenkomst voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie. Ook familie en vrienden zijn welkom. Deze middag komen de zelfstandigheidstrainers Tanja Sukèl en Anne-Marie van de Wiel samen
met enkele bewoners, vertellen over de mogelijkheden binnen De Vlasborch. Visio De Vlasborch is
een woonzorgcentrum voor ouderen met een
visuele beperking, daarnaast bieden zij vijf dagen
per week dagbesteding aan.
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske,
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).
Van 14.00-16.00 uur. Informatie: Ada van Dam tel.
040-2520650.
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Uit Rond ‘t Hofke januari 1965

Uit Rond ‘t Hofke februari
1965
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

Gratis proefles dans!
Jazzballet
Elke dinsdagochtend van 9.30-10.30 uur, met uitzondering van juli en augustus, wordt er in ’t Oude
Raadhuis ‘jazzballet’ gegeven. Ongeveer 30 jaar
geleden is deze groep opgericht. Jazzballet was
namelijk zeer populair in die tijd en de lessen werden druk bezocht. Echter door de vele stromingen
(denk aan o.a. yoga, aerobics, pilates etc.) en de
nieuwe ontwikkelingen in de balletwereld, is er een
eigentijds ballet ontstaan.
Allereerst wordt er gelet op de juiste houding.
Rechtop staan met rechte rug (zowaar een verlenging van enkele centimeters!) en alle spanning van
je af laten glijden.
Daarna beginnen we met rek- en strekoefeningen. Op een voorzichtige manier worden de betreffende spiergroepen voorbereid op inspanning
alsook om de lenigheid van de spiergroepen te
trainen.
Grondoefeningen. Deze zijn zeer afwisselend en
de 4 b’s komen royaal aan bod: bil-, buik-, bekkenbodem-, en beenspieren worden uitgebreid behandeld.
Na het grondgebeuren volgen de isolatieoefeningen: hoofd, schouders, heupen, armen en benen worden ‘losgemaakt’.
Hierna werken we aan de conditie met inspannende oefeningen.
Cooldown.
In de 15e eeuw is het ballet in Italië ontstaan uit
ballare (dansen). Vandaar dat we toch, als afsluiting, de laatste 10 minuten besteden aan een
dans. Heerlijk ontspannend!
We sluiten de dinsdagochtend af met een heel gezellig samenzijn en natuurlijk koffie/thee.
Heb je zin om fit te blijven van lichaam en geest
kom dan vrijblijvend een keer meedoen. Zo kun je
zelf ervaren hoe het is om je een uurtje lekker in
te spannen en te bewegen op leuke muziek.
Je bent van harte welkom.
Agnes van den Wildenberg
avandenwildenberg@gmail.com
tel. 06 131011634

Dans mee met de seniorendansgroep van 't Hofke!
Al enkele jaren danst een groep dames van 60+ in 't
Oude Raadhuis. De dansles wordt gehouden op vrijdagochtend van 11.00-12.15 uur.
Er is plek voor nieuwe cursisten! Dansen is goed
voor de conditie! Het is een gezellige groep. Loop
gerust eens binnen op vrijdagochtend en dans een
keer mee. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde dansdocente.
Tijdens de les houden we een korte pauze voor een
kopje koffie of thee.
Informatie en opgave: Anne Rietmeijer,
06-49832158, www.seniorendanseindhoven.nl

WE GAAN WEER WANDELEN !!!!
18e Avondwandelvierdaagse door ons
mooie Tongelre.
Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen
en de kuiten gesmeerd?
‘T

Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder auspiciën van de Nederlandse/Noord-Brabantse
Wandelsportbond van 19 tot en met 22 mei.

De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 3 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km
per avond heeft afgelegd (kinderen tot en met groep
drie, na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld voor 4 avonden bedraagt € 4,00 per
persoon. Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woensdag 14 mei vanaf 18.00 uur € 3,50
Start: iedere avond tussen 18.00
uur en 19.00 uur bij ‘t Oude
Raadhuis. De laatste avond kan
voor de langere afstanden of
langzamere wandelaars, eerder
gestart worden in verband met
de feestelijke afsluiting onder
begeleiding van het Eindhovens Muziekcollectief.
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OPROEP

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

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 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk 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.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, telefoon: 8420435, mobiel 0612033430
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot
laat in de avond mag blijven? Die heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO)
Lauren Reinders (1999) Bandalaan 6, telefoon: 06-27173891.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum vwo 2 en ik zou graag op vrijdagen zaterdagavond willen oppassen. Ik ben misschien nog wel wat jong
maar ik heb ervaring en ik vind het erg leuk om met kinderen om te
gaan.
Met vriendelijke groet, Lauren Reinders
Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil graag op uw kinderen passen. Ik woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186.
Ik ben 15 jaar en heb al ervaring met kinderen. Ik zit in klas 4 VWO
van het van Maerlant Lyceum.

WIJKFEEST GEESTENBERG
op 27 september 2014
Advies: noteer dit alvast in uw agenda
In 2014 bestaat de wijk Geestenberg 40 jaar!
Voor de wijkmert op Burendag 2014 hoefden we
dus niet lang na te denken over het thema:
Wa hedde gij de leste 40 jaor gedaon?
En wat valt er allemaal te vertellen over de afgelopen 40 jaar in en over de Geestenberg? Om
achter die activiteiten en die verhalen te komen,
vragen we jullie hulp….
Wie doet er mee?
• Wie woont er al 40 jaar in de wijk (of korter)
en wie wil daar iets over vertellen? Wij willen
graag verhalen, foto’s en filmpjes gaan verzamelen die te lezen en te zien zijn op 27
september.
• Wie wil er muziek van de afgelopen 40 jaar
gaan maken op de wijkmert (met andere
wijkgenoten)? Met geïnteresseerde muzikanten willen we een avond afspreken om te
kijken hoe we de wijkmert met muziek van
de afgelopen 40 jaar aan kunnen kleden.
• Wie wil er wat heerlijke ouderwetse gerechten klaar gaan maken en verkopen op de
wijkmert?
• Wie heeft er de laatste 40 jaar gehobbied en
wil dat laten zien op de wijkmert? Dit mag
ook een demonstratie of workshop zijn…
• Of hebben jullie nog andere ideeën?
Mail dit alles naar: info@wijkfeestgeestenberg.nl
en wij nemen contact met u op!
Wij hebben er weer zin in, u ook?

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de
opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, en bieden ze weer te koop aan.
Ook voor tweedehands kooien, voor advies en
info, kunt u bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671

Hartelijke groet,
Marya, Leks, Henka, Suus, Jan-Willem, Liesbeth
en Mirjam

GRATIS AF TE HALEN
Wegens beëindiging van de duivensport:
broedkooien, voederbakken, vervoerskisten
en ringen.
Alles in een keer meenemen.
Informatie:040-2815052
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Made In Tongelre
Er is veel geschreven en gepubliceerd over
Vincent Goghs leven. Maar er zijn nog wetenswaardigheden, die u, als lezer van Rond
‘t Hofke, beslist moet weten.
In Tongelre en Nuenen woonden verschillende
mensen die achter het weefgetouw werkten. Wist
je dat Vincent wel 10 schilderijen en 17 tekeningen
en aquarellen van wevers heeft gemaakt? Dat was
in de eerste zeven maanden van 1884. Ze werkten
vaak in sobere hutjes. De wevers beschouwde hij
net als mijnwerkers als een apart ras, waar hij wel
veel sympathie voor voelde. Ooit beschreef hij de
wevers als volgt: ‘Dan zit dààr in dat midden, een
zwarten aap of kabouterman of spook en kleppert
van vroeg tot laat met die latten’

In die tijd was er een hoop armoede. Men deed
dan ook van alles om wat bij te verdienen. Op de
Loostraat, in het huis waar nu tuincentrum Collse
Waterlelie is gevestigd woonde toentertijd Martinus
Aarts. Hij was een keuterboertje en thuiswever.
Wever Martien Aarts?
Van Gogh had eens gevraagd aan zijn zoon Piet of
hij zijn vader mocht tekenen. Pa Aarts aan het
werk achter het weefgetouw. Dat moet wel iets
moois worden. Ze kenden van Gogh, hij kwam wel
eens meer en ze noemden hem: Dè rooi schildersmenneke uit Nuenen.
Van Gogh heeft enkele schetsen en tekeningen,
met verschillende lichtinvallen, gemaakt van vader
Aarts achter het weefgetouw. Als dank kreeg hij
een paar van die prenten. In de ogen van Aarts
leken de tekeningen nergens op en ze werden,
toen van Gogh de Loostraat amper uit was, direct
in de kachel gegooid. Zo ging dat wel eens vroeger.
Voor meer van Van Gogh, bijvoorbeeld in Eindhoven, ga naar de site www.peternagelkerke.nl
en druk op de button van Vincent.
Made in Tongelre, Kees van Grevenbroek
Bronvermelding: Tongelre oh Tongelre van Tonny
van den Boomen
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Recept van de maand april:
Kerrie-ovenschotel met kalkoen
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Een heerlijk gerecht dat in de oven gaart terwijl je met
vrienden gezellig kunt borrelen.
Ingrediënten voor 4 personen:
• 750 gr aardappelen ( bij voorkeur krieltjes in de schil,
geeft meer smaak )
• peper en zout
• 500 gram kalkoenschnitzel
• 425 gram abrikozen ( blik )
• 50 gram rozijnen
• 1 bosje bosui
• 2 eetlepels olie
• 50 gram amandelen
• 2 tl kerrie
• 150 ml slagroom
• 1 kippenbouillonblokje
• 2 el maïzena
• 75 gram (jong)belegen kaas geraspt
Bereidingswijze:
• Kook de aardappels met wat zout in +/- 20 min. gaar
• Dep het vlees droog en snijd het in blokjes.
• Was de rozijnen en laat ze uitlekken en laat ook de
abrikozen uitlekken en m aak de bosuitjes schoon en
snijd ze fijn.
• Verhit 1-2 el olie. Bak het vlees rondom in de olie op
hoog vuur. Bak de amandelen kort mee en breng het
vlees op smaak met zout en peper.
• Bestrooi het vlees met de kerrie en bak het kort mee.
• Roer 500 ml water, de slagroom en het bouillonblokje, fijngemaakt, er doorheen en breng het geheel aan
de kook. Kook het daarna nog +/- 5 min op een laag
vuur zonder deksel.
• Breng op smaak met peper en zout.
• Verwarm de oven voor : elektrisch 225 gr. C- hete
lucht 200 gr. C - gas stand 4.
• Roer de maïzena met een beetje water glad en bind de
saus met de maïzena.
• Giet de aardappels af. Vet een ovenschaal in met een
beetje olie.
• Vul de schaal met de aardappels, abrikozen, rozijnen
en de bosuitjes en verdeel het vleesmengsel er overheen en bestrooi het met de geraspte kaas.
• Bak de ovenschotel
in 10-15 minuten
goudbruin in de
oven.
SMAKELIJK ETEN
Clasine en Jack

Tuintip van april: Oranjebloesem in april
Door Jeroen Soontiëns
Dat koningsdag in april wordt gevierd valt mooi samen
met de bloei van oranjebloesem (Choisya). Dit is een
tuinheester die steeds bekender wordt in Nederland en
veel goede eigenschappen heeft voor een populaire tuinplant. Daarom stel ik hem graag aan u voor.
De Choisya ternata (Mexicaanse oranjebloesem) is een
groenblijvende bloeiende struik, oorspronkelijk uit het
zuiden van de Verenigde Staten. De struik werd vroeger
als matig winterhard beschouwd, maar door het veranderende klimaat is het inmiddels een betrouwbare tuinplant.
Het blad van de Choisya geurt kruidig als je het tussen je
vingers wrijft, waaraan je kunt herkennen dat de plant
familie is van de sinaasappel- en citroenboom. De bloemen geuren dan ook heerlijk naar citrusbloesem.

De oranjebloesem is een struik die manshoog kan worden
op een beschutte plek in de tuin. Hij staat het liefst op
een (half) zonnige plek in doorlatende grond. De bladeren zijn frisgroen van kleur en de witte bloemen verschijnen in april. Een tweede bloei kun je stimuleren door
de struik direct na de bloei te snoeien.
Een geelbladige variant is de Choisya ternata ‘Lich’ (ook
wel ‘Sundance’ genoemd). Het nieuwe blad van deze
plant is goudgeel en verkleurt naar geelgroen later in het
seizoen. De struik staat het beste op een licht beschaduwde plaats.
Er zijn ook smalbladige varianten. Zo is de Choisya ‘Aztec
Pearl’ er één die beter bestand is tegen vorst dan de oorspronkelijke soort. Het fijne blad is erg fraai van structuur
en de mooie dichte plant kan ook prima worden gebruikt
als terrasplant. Een nog compactere soort is de Choisya
‘White Dazzler’, met een overvloedige witte bloei in het
voorjaar.
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60 JAAR BESTAAN MARIAKA
AP
PEL IN DE LOOSTRAAT
Viering van de Openluchtmis op zondag 4 mei
2014
We schrijven het jaar 1954 en misschien weet U
het nog HET MARIAJAAR. In Tongelre was er dat
jaar heel wat te doen. Er werd een kapelletje gebouwd in de Loostraat uit dankbaarheid voor de
genezing van Pastoor Rovers en dat wilde hij graag
op zijn geboortegrond.

de verwoeste boerderijen en huizen na de Watersnoodramp in 1953. Uren en uren hebben veel
mensen die steentjes afgebikt en schoongemaakt
en daarna kon er gemetseld worden. Zo ontstond
het mooiste kapelletje van Eindhoven en we zijn er
in Tongelre trots op, mede omdat het in eveneens
de allermooiste landelijke omgeving van Eindhoven
staat. Ga maar eens kijken als u het nog niet kent.
De inzegening van de kapel op 19 juni 1954 werd
op feestelijke wijze verricht, met zoals het indertijd
hoorde, een processie vanuit de St. Martinuskerk,
met 4 Mariabruiden en het Mariabeeld wederom op
een platte kar met paard en een hele stoet bruidjes. De jeugdbewegingen, scouting, plattelandsjongeren, en alle notabelen van Tongelre, met
pastoor Van Amstel voorop, werd het Mariabeeld
naar het kapelletje gebracht en de kapel ingezegend door Bertus Rovers.

Processie met in het midden achteraan pastoor Van Amstel
Onder leiding van aannemer Han van den Broek
uit Waspik, indertijd de parochie van pastoor Bertus Rovers werd een prachtige kapel gebouwd.
Heel veel Tongelrese mensen hebben daar aan
mee mogen werken. Het is moeilijk om namen te
noemen zonder iemand te vergeten.
Enkele willen we wel noemen omdat er een mooie
anekdote aan verbonden is. Boer Frans Faassen
beter bekend als “de Faos” zou met zijn paard en
platte kar de molensteen die voor het kapelletje
ligt vervoeren naar de plaats van bestemming. Het
was nogal modderig in de Loo en juist op dat moment kwam Pastoor van Amstel eens kijken hoe
alles vorderde. Ja, hij hield het nauwgezet bij, elke
dag was hij wel een keer ter plekke. Het paard had
moeite die zware vracht vooruit te trekken. Daarom zei de Faos: “Meneer Pastoor as gij nou us
makt da ge weg komt, dan krijg ik de kar wel aan
het rijden. ”Waarop Pastoor van Amstel antwoordde: ”Dan doede gij mar net of ik er niet ben en
gao mar oewe gang.” Nou dat was niet tegen dovemans oren gezegd.
De Faos knetterde er een paar flinke krachttermen
tegenaan en waarschijnlijk ook een aansporing tegen de Belse Knol en ja hoor, daar ging het richting kapel. En kijk eens hoe mooi die steen daar
nog altijd ligt. En niet alleen de steen is mooi, alle
steentjes, zogenaamde ijselsteentjes, waarmee de
kapel is gebouwd, komen uit Waspik. Volgens ingewijden waren het steentjes, overgebleven van

Scouting
Wederom een anekdote van die dag. Het paard dat
voor de platte kar stond werd schichtig en begon
te steigeren, waarschijnlijk door de muziek van de
Harmonie. Snel werd het uitgespannen en enkele
sterke mannen namen de dissels op en trokken zo

Plattelandsjongeren met op de achtergrond rechts de Planken
Opkamer
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Maasakkers, beter bekend als Dientje van Breugel
uit de Loo, (helaas veel te vroeg van ons heengegaan) mochten we met ondersteuning van de Parochie deze openluchtmis organiseren. Het werd
een geweldige REUNIE. Alle mensen die indertijd
aan het Openluchtspel van “Bernadette” in het Mariajaar in de Bochten hadden meegedaan, waren
uitgenodigd en waren in grote getale aanwezig.
Verder ook vele parochianen, oud-parochianen en
mensen uit Tongelre.
Van die tijd af, en alweer voor de 20e keer en nu
bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan vieren we
de Openluchtmis op zondag 4 mei 2014, aanvang
11.00 uur. Voorganger dit jaar pastoor René Wilmink en verder met medewerking van een gelegenheidskoor o.l.v. de heer Liebens met aan het
orgel de heer Mary v.d. Brandt. Ook het St. Martinusgilde zal er deze keer weer bij zijn, en om het
andere jaar komt het St. Catharinagilde dit gebeuren opluisteren. Met hun prachtige uitrusting, het
schitterende zilver alsmede het traditionele vendelen, dat ook weer zo mooi past in die omgeving.

Mariabruiden
de kar naar de Loo. Dat kon allemaal in Tongelre.
We stonden voor niets en zo beleefden we die dag
als een van de mooiste historische gebeurtenissen
die in de Tongelrese geschiedenis staat geschreven. Heel lang werd er in de meimaand elke avond
het Rozenhoedje gebeden. Dat was voor de jeugd
een mooie gelegenheid om van huis te mogen.
De inzegening van het kapelletje. Links op de foto pastoor
Bertus Rovers.
Na deze viering gaan we gezamenlijk koffie drinken op het gastvrije erf van de familie Rovers.
Daar komt de zanggroep “Het Boeremoeske” optreden met gezellige Brabantse liedjes. “Kiske” is
er ook weer. Verder mevrouw Dorothé van Dijke
met een kraam mooie voorwerpen en sieraden gemaakt door de mensen in Gambia. Uiteraard is de
opbrengst hiervan vanzelfsprekend voor een
school in Gambia
Mariabruiden op de platte kar met het Mariabeeld. De platte
kar werd voortgetrokken door een aantal mannen. Het oorspronkelijke Mariabeeld wat werd geplaatst in de kapel was
afkomstig uit Banneux

U mag dit mooie gebeuren niet missen en wij zien
u allen dan ook graag op 4 mei a.s. om 11.00 uur.
En brengen jullie ook mooi weer mee?
Namens de organisatie en alle medewerkers,
Trees Verhulst-Gudden.

In 1994, dus 40 jaar later, werd het plan geboren
om op de 1e zondag in mei een Openluchtmis te
organiseren. Onder leiding van Mevrouw Diny
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Ad Hulsen
Installatiebedrijf.

onze eerste zoon in 1994 geboren werd, gingen
mijn vrouw en ik beide parttime werken om zo de
zorg voor het gezin te delen.

Toen ik op de Krommenbeemd 30 vanuit het
halletje de woonkamer betrad, had ik zo'n gevoel als in die Beatlesfilm: alle vier de Beatles
gaan op hetzelfde moment ieder hun eigen
huis(je) binnen en dan blijkt dat het achter
de vier voordeuren één grote, open ruimte is.
Zoiets. "Ja, we hebben er een stukkie aangebouwd," zegt Ad met gevoel voor understatement, en loodst mij via de bureauhoek, waar
vrouwlief Irene achter de computer zit, mee
naar achteren, naar de riante keuken.
"Koffie?"
Door Frank de Greef.
Ik ben van '64. Geboren en getogen in Best, mijn
vader zat helemaal niet in de installatietechniek,
hij werkte bij de Boerenbond. Na de LTS in Oirschot heb ik vier jaar SBBO gedaan, de School
voor Beroepsbegeleidend Onderwijs. Dat betekende twee dagen school per week en twee dagen
werken. In mijn geval bij het grote Burgers, voor
velen een begrip, ik geloof dat het net zo oud is als
de DAF. Van die vier jaar ben ik eerst twee jaar
hulpmonteur geweest (veel sjouwwerk, maar ook
lassen) en daarna twee jaar monteur. Het werk
vond voornamelijk plaats in de bouw, grote projecten, utiliteitsbouw, verspreid in Nederland. Tussendoor ben ik in militaire dienst geweest, boordschutter op een YPR, in Zuidlaren, Drenthe, op de
grens van Groningen. Tja, dat was een heel eind
uit de buurt. Overigens denk ik dat het best goed
was dat je als jonge jongen een tijdje van huis
was.
Toen ik uit dienst kwam, kon ik meteen terugkomen bij Burgers, enige jaren later ben ik bij de firma gebr. Van der Velden op de Kruistraat gaan
werken. Hier was mijn werk
verdeeld in het installeren
van cv installaties tot het
renoveren van badkamers.
Vervolgens heb ik ook nog
een aantal jaren bij CV Services gewerkt, waar bijna
alleen verwarmingen werden gedaan. In die periode
heb ik ook de gespecialiseerde
opleiding
Vakbekwaamheid Gastechniek gedaan, waarin je alles leert
over het ontwerpen, aanleggen en opleveren van gasinstallaties, plus de laatste
wet- en regelgeving. Toen

Wanneer ben je voor jezelf begonnen?
Sinds 1 januari 2002 - precies met de invoering
van de euro - ben ik als zzp'er fulltime bezig met
mijn eigen bedrijf. In tegenstelling tot veel andere
installateurs doe ik naast verwarmingstechniek ook
sanitair. Dat mag wel even vermeld worden. Waarbij overigens, dat moet ook gezegd, mijn hele administratie wordt gedaan door mijn vrouw Irene,
die op een gegeven moment helemaal is opgehouden met haar baan, mede doordat er nog twee kinderen (zoons) werden geboren. Ik zelf ben best
wel handig [weer een understatement] maar van
computers weet ik weinig.
Hoe ben je in Tongelre terechtgekomen?
Puur toeval. Toen mijn vrouw en ik elkaar hadden
leren kennen zijn we op zoek gegaan naar een eigen huis. We zijn in eerste instantie in Geldrop wezen kijken en op de terugweg zijn we langs de
Krommenbeemd in Tongelre gereden, waar toen
nog drie huizen te koop stonden. Zo is het gekomen.
Werk en privé gescheiden houden!
En, bevalt het wonen in Tongelre?
We wonen hier nu al zo'n 23 jaar, dat zegt genoeg,
lijkt me. Overigens is het woongenot, vind ik,
vooral afhankelijk van wat voor buren je hebt. Zoals je weet [nee, wist ik niet!] zijn we de buren
van D.O.P., de Dieren Opvang Paul, met wie we
prima overweg kunnen, ondanks dat er natuurlijk
wel eens 'dierengeuren' overwaaien in de tuin. Van
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Ad van Hulsen bij zijn bus

mijn bus heeft niemand last want die staat aan de
overkant van de straat altijd pal tegen mijn magazijn aan, de garage/schuur van de overbuurman,
die ik heb kunnen huren. Ja, da's wel ideaal. Want
je hebt als installateur - van ook sanitair - toch 'n
hoop extra ruimte nodig om je pvc-pijpen (voor de
riolering o.a.), koppelstukken en 'knietjes' kwijt te
kunnen.
Wat ik vooral doe?
Naast het installeren van cv-installaties en het
aanleggen en veranderen van alle soorten sanitair
-waaronder toiletten, keukens en hele badkamersheb ik onderhoudscontracten met particulieren ten
aanzien van hun verwarmingsketel, de ketel die
niet alleen het warme water levert voor de verwarming maar ook om af te wassen en te douchen.
Die ketels kijk ik elk jaar na, en mocht er ooit een
plotselinge storing zijn, garandeer ik dat die binnen 24 uur wordt verholpen. Ja, ook in het weekend. Mensen hoeven dus nooit lang zonder warm
water te zitten of zelfs, in de winter, in de kou.
Nee, ook niet als ik zelf ver weg ben op vakantie,
iets wat overigens pas één keer is gebeurd. Toen
heb ik een collega gebeld die de zaak ging verhelpen. Ja, dat is wel belangrijk: mocht de nood aan
de man zijn, kan ik altijd terugvallen op diverse
collega's. Het begrip 'eenmanszaak' of zzp'er betekent in mijn geval dus niet dat de klant maar moet
afwachten tot ik weer tijd heb, of in het land ben.
Zie je wanneer dingen zijn aangelegd door
een amateur?
Natuurlijk. Niet alleen doordat ik hennep gebruik
waar andere mensen dat witte isolatietape gebruiken, ook doordat ik pijpen buig, terwijl klusbedrijfjes in hoeken werken, met 'knietjes.' Op zich is het
helemaal niet moeilijk om een (nieuwe) verwarmingsketel op te hangen: je hangt 'm op en sluit
water en gas aan. Elke doe-het-zelver kan dat.
Maar tja, er komt 'n beetje meer bij kijken om 'm voor uw eigen gemoedsrust en voor de verzekering - goedgekeurd te krijgen door een erkend installatiebedrijf, zoals ik.

TONGELRESE SPEE
EL
LTUIN WEER OPEN
Zaterdag 29 maart was de Tongelrese speeltuin Sint
Joseph, gelegen aan de Sint Josephlaan 1, voor het
eerst in het nieuw seizoen weer open. Mede dankzij
het prachtige zomerweer was het meteen volle bak.
In de wintermaanden hebben de vrijwilligers de tuin
en meer dan 50 toestellen opgeknapt waardoor het
geheel er weer picobello bij ligt. De toestellen zijn
geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar en worden
jaarlijks gekeurd zodat de kinderen veilig kunnen
spelen. Omdat de speeltuin volledig omheind is kunnen de ouders met een gerust hart op het terras genieten van een drankje .

De openingstijden zijn:
Tijdens schoolweken:
ma/di/do/vr van 15.00 uur tot 17.00 uur, wo/za van
13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens schoolvakantie:
ma/di/wo/do/vr/za van 13.00 tot 17.00 uur.
Zondags is de speeltuin gesloten.

Ben je ergens in gespecialiseerd?
Ja, je kunt wel zeggen dat ik een Nefit-gek ben. Er
kan zo gek niks mis zijn met een Nefit-ketel of ik
kan 't binnen 24 uur verhelpen. Mede doordat ik
alle essentiële onderdelen op voorraad heb. Vanzelfsprekend onderhoud ik ook andere ketels - met
name Vaillant - maar met mensen die verwarmingsketels hebben van allerlei andere merken,
sluit ik geen onderhoudscontracten af. Want hun
kan ik niet beloven dat ik het euvel binnen 24 uur
heb verholpen.

Installatiebedrijf Ad Hulsen
Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven
040-2814718 of 06-24594829
a.hulsen@on.nl

De entree voor kinderen en volwassenen bedraagt
€ 0,50. Wilt u meer weten over een abonnement, kinderfeestjes of het huren van de blokhut, kijk dan op
www.speeltuinsintjoseph.nl
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OPENING ACTIVITEITENVELD AAN DE CERAMLAAN
Onder luid gejuich en met het oplaten van ballonnen is zaterdag 22 maart tijdens NLDoet, een activiteitenveldje aan de Ceramlaan officieel geopend.
Dit veld biedt ruimte voor activiteiten die plaatsvinden vanuit de buurten Beauregard, Merckthoef,
maar ook bijvoorbeeld stichting de Beuk, het Wasven en spilcentrum De Boog. Daarnaast kan iedereen in de omgeving gebruik maken van het veld,
zolang je je houdt aan de spelregels.
Vorig jaar zomer is het initiatief vanuit de buurt
Beauregard ontstaan voor een omheind speelveld.
De vele kinderen in de buurt konden nergens echt
tegen een bal trappen; het Ambonplein met alle
auto’s was zeker voor oudere kinderen geen geschikte locatie en de omgeving van het Wasven
leek wel een verlengstuk van het hondenuitlaatveld.
Twee buurtbewoners hebben het draagvlak in de
buurt onderzocht, contact gelegd met de gemeente
Eindhoven en gezocht naar mogelijke sponsoren.
De animo voor een activiteitenveld in de buurt was
groot, uit een rondgang door de buurt bleek 80
procent van de bewoners het idee te willen steunen én een bijdrage te willen leveren bij de realisatie. Ook vanuit de Merckthoef en spilcentrum De
Boog werd aangegeven hiervan graag gebruik te
willen gaan maken.

Tijdens het weekend NLDoet, van 22 maart, hebben de laatste handelingen plaatsgevonden en is
het veld onder aanwezigheid van ongeveer 90
mensen geopend. Voor deze dag was door een activiteitengroep een bijzonder en uitdagend programma samengesteld met spelletjes en een bootcamp. De weergoden lieten het die dag helaas afweten, dus een groot deel heeft de verrichtingen
vanuit een tent gevolgd.
Mede dankzij de bijdragen van Jumbo supermarkt,
Plus supermarkt, Drankenhandel ‘de Bottel’, de
gemeente Eindhoven en Het Oranjefonds, heeft de
buurt er een fantastisch activiteitenveld bij.

De gemeente Eindhoven, in de personen van wijkcoördinator Marloes Groot en wethouder Yasin Torunoglu, bleek enthousiast en omarmde dit initiatief voor burgerparticipatie. Een hek en hondenrooster werden in opdracht van de gemeente geleverd door tuincentrum Dankers. En vele grote en
kleine handen maken licht werk: in twee weekenden in maart is door vrijwilligers het hekwerk geplaatst. Tuincentrum Soontiëns heeft hiervoor belangeloos het gereedschap beschikbaar gesteld.

De opening met ballonnen.

Voor de jeugd heeft het activiteitenveld als
“’t veldje” al naam gemaakt. Wij hopen van harte
dat iedereen veel plezier zal beleven aan het veld
en dat vele activiteiten in de toekomst zullen volgen. Iedereen is welkom!
De initiatiefnemers
Bouwen aan het hekwerk.

Paul Peeters en Geert van Seeters
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RECTIFICATIE
In het vorige nummer stond vermeld dat het 1 jarig bestaan van
Activiteitencentrum Orka 4 mei zou zijn. Deze datum klopt niet,
het zal plaatsvinden op:

ZONDAG 8 JUNI VANAF 13:00 UUR
Houd de website www.orkacentrum.nl en onze facebookpagina www.facebook.com/
Activiteitencentrum-ORKA in de gaten voor het programma. In het volgende nummer zullen
wij ook zoveel mogelijk van het programma vermelden. Ik kan jullie wel beloven dat het een
geweldige dag zal worden voor jong en oud.

Ben jij tussen de 8 en 14 jaar en wil jij
net zo goed kunnen darten als Michael
van Gerwen?
Schrijf je dan in bij activiteiten centrum
ORKA!
Datum en tijd
Puppies: 18:30 – 20:00
Elke 1e en 3e vrijdag van de maand
buddies:19:00 – 21:00
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand

Broekakkerseweg 1
040-2827777
info@orkacentrum.nl
www.orkacentrum.nl
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Ben jij tussen de 10 en 15 jaar?
En hou jij van leuke meidenactiviteiten?
Schrijf je dan in op de site voor
onze meidenmiddagen!
Dag:
Tijd:
Kosten:

Activiteiten centrum ORKA
Adres:
Broekakkerseweg 1
Mail:
info@orkacentrum.nl
Telefoon: 040-2827777
Site:
www.orkacentrum.nl
Facebook: Orkacentrum

Woensdag
15:30 – 17:00 uur
1 euro

Voor wie?
Jongeren tussen 11 en 16 jaar.
Maximaal 10 personen per kookavond.
Wat gaan we doen?
1x per maand met deze jongeren en 5 begeleiders een drie-gangen-menu bereiden voor maximaal 24 gasten.
Wanneer doen we dat?
Elke eerste woensdag van de maand.
We starten om 17.30 uur met de koks, gasten zijn welkom vanaf 19.00 uur.
We eten uiterlijk om 19.30 uur en de avond is uiterlijk 22.00 uur afgelopen.
Wat kost het om mee te doen?
Elke kok betaalt € 2,50
Elke gast betaalt € 5.Hoe kan je meedoen?
Stuur een mail naar cook4u.orka@gmail.com en ontvang een inschrijfformulier
Cook4U avonden in 2014:
7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.
Je kan nu al inschrijven voor deze avonden

!
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Project Kaktus pakt hondenpoep aan
Door Jaap Luikenaar

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten voor
Tongelre
Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september 2014 is de collecteweek voor KWF
Kankerbestrijding.
In deze week staan 120.000 vrijwilligers op tegen
kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een
enorme operatie die van levensbelang is. Immers
hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter
de opbrengst is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing.
Collecteer je mee?
Niet alle huishoudens in Tongelre worden bereikt.
Met name in de Vlinderbuurt, rond ’t Hofke, in
Muschberg, Geestenberg en Doornakkers zijn
nieuwe collectanten nodig. Met slechts een paar
uur per jaar draag je al bij aan de strijd tegen
kanker. Sta vandaag nog op tegen kanker en collecteer in jouw buurt.
Meld je aan bij Jose Lavrijsen, bestuurslid voor
Tongelre. Per email:
jose.lavrijsen@onsneteindhoven.nl
Per telefoon:
040-2812127 of mobiel: 06-40111661

Hondenpoep op straat. Je ziet het steeds
minder. De speciale hondenuitlaatplaatsen en vooral ook de hondenpoepzakjes
hebben hun uitwerking niet gemist. Heel veel baasjes en
hun honden weten inmiddels hoe het hoort. Daarom ook
is de belangstelling voor het onderwerp al aardig afgenomen. Toch zijn er her en der in wijken en buurten nog
enkele hardnekkige plekken waar de poep maar niet weg
lijkt te gaan. Zo ook in de Doornakkers.
Project Kaktus
Om ook die (laatste?) poepplekken aan te pakken heeft
ontwerper en wijkbewoner Marnix Oosterwelder het initiatief genomen om daar zelf iets aan te doen. Zijn oplossing is nog even geheim en wordt binnenkort gepresenteerd in onze wijk. Marnix is er van overtuigd dat hij het ei
van Columbus heeft gevonden. Een tip van de sluier wil
hij wel oplichten: "Het prikkelt hondenbezitters én hun
omgeving - haast letterlijk - om hun leefomgeving poepvrij
te houden.”
Om een beeld te krijgen waar de belangrijkste poepplekken in onze buurt zich bevinden, heeft Marnix uw hulp
nodig. Weet u ze te vinden? Laat dat dan aan hem weten. Dat kan door een e-mailtje met de locatie te sturen
naar: kaktus@rakelijnen.nl
De hardnekkigste poepplekken worden op een nader te
bepalen zaterdag in april of mei op ludieke wijze onder
handen genomen. Hierover leest u binnenkort meer. Alvast bedankt voor uw hulp!
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

gasterij@wasven.nl
winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in de maanden april en mei

deren tussen de 6 en 11 jaar. De entree is € 2,00
per kind.

Dat vele handen licht werk maken, blijkt wel uit de
succesvolle acties bij het Wasven in maart. Zo hielpen op 20 maart de leerlingen van De Boog met
het planten van vlechthagen en het opschonen van
het Beukenlaantje. Daarmee konden we het ‘einde
van het Beukenlaantje’ vieren! Op 22 maart was
het NL Doet. Tijdens deze landelijke vrijwilligersdag
staken meer dan 80 vrijwilligers bij het Wasven de
handen uit de mouwen. In een paar uur tijd werd
zo 1 km (!) vlechtheg geplant op de nieuwe vrije
akker, werden hoogstam fruitbomen geplant,
prachtige schappen getimmerd voor het gereedschap, een binnenruimte opgeknapt en geschilderd
en het terrasmeubilair schoongemaakt. Toen de
klussen geklaard waren, werd de Vrije Akker officieel geopend door wethouder Mary-Ann Schreurs
met het doorknippen van het prikkeldraad (wat
eerst rondom het weiland stond!)
Iedereen, scholieren en vrijwilligers: bedankt!

Verse broden uit het bakhuis
Een bakhuisje iets van vroeger? Inderdaad, maar
die van het Wasven doet het nog gewoon hoor! Op
zaterdag 26 april wordt het Bakhuisje opgewarmd om er verse broden te bakken met het deeg
van bakkerij Tussen de Molens. Het is mogelijk om
een kijkje te komen nemen vanaf 10 uur.
Wil je het resultaat proeven? De producten zijn te
koop in de winkel. Vanaf 13 uur zijn de eerste broden klaar.

Natuurthema-avond
Jeugd: Weidevogels

25 april, 19:00 uur

Bakhuisje in Bedrijf

26 april vanaf 10:00 uur

Guerilla Gardening

27 april, 13:30 uur, Schop

Opening expo ‘Zie ze
vliegen’

3 mei, 14:00 uur, Overloop

Natuurwerkochtend

10 mei, 09:00 uur, Schop

Bakmiddag voor kinderen: Vogelnestjes
Proefthema avond “Bij
blijven”
Tuinthema avond
“Smultuin”
Zadenruilmarkt
Streekbierencursus “Keet
in de ketel”

14 mei, 13:30 uur
14 mei, 19.00 – 21.00
uur, gasterij
15 mei, 19:00 uur, Schop
17 mei, 14:00 tot 17:00
uu,r Tuinderij
20 mei, 19.00 – 21.00
uur, Gasterij

Natuurthema-avond-jeugd: Waar zijn de weidevogels?
Weet jij wat weidevogels
zijn? En zitten ze ook hier in
de buurt? Ken jij de kievit
of een wulp? Ooit gehoord
van een scholekster?
Allemaal vragen waar je
een antwoord op krijgt op
vrijdag 25 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.
We spelen ook het weidevogelspel: Herken de weidevogel. De avond wordt georganiseerd voor kin-

Jongeren natuurgroep: Guerrilla Gardening
Ook Tongelre beschikt over braakliggend terrein!
Jammer, want hier zouden mooie functionele bloemen kunnen groeien! Hier gaan we verandering in
brengen met Guerrilla Gardening op zondagmiddag 27 april. We verzamelen om 13:30 uur in de
Schop.
We starten met het maken van de seedbombs, om
ze vervolgens te verspreiden op braakliggende terreinen. Weet jij nog een plek in de buurt die verfraaid kan worden door deze seedbombs? Laat het
ons weten. Neem deze keer je fiets mee.
Voor meer informatie en aanmelden, stuur een email naar elsdebakker@wasven.nl
Opening: Natuurfoto-expositie ‘Zie ze vliegen’
Vanaf 3 mei tot en met 29 juni 2014 exposeren
Hannie Siroen –Tielemans en Ine van SchijndelBoel met natuurfoto's. De titel 'Zie ze vliegen’ is
heel toepasselijk voor
de prachtige foto's van
vogels in actie. Deze
twee enthousiaste fotografen hebben een grote
passie voor de natuur en
zijn aangesloten bij de
Vereniging van Natuurfotografen Eindhoven.
Tijdens het openingsweekend op zaterdag 3 mei
en zondag 4 mei tussen 14.00 – 16.00 uur geven
zij toelichting bij hun foto’s.
Als u alvast werk van hen wilt zien, kijk dan op
www.tibonatuurfotografie.blogspot.com
Nog tot en met zondag 27 april is de expositie van
natuurschilderingen van Arianne van Hout te zien.
Natuurwerkochtenden voor groot en klein
Er is altijd van alles te doen in het Wasvengebied,
maar soms ook in één van de andere groengebied-

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 32

jes van Tongelre. Daarom organiseren we elke maand natuurwerkochtenden. Iedereen, groot
en klein, is welkom van 09:00
tot 12:30 uur.
Zaterdag 10 mei gaan we ook
weer werken in de natuur. Wil je
meehelpen, dan ben je van harte
welkom. Wij zorgen voor koffie /
limonade met iets lekkers.
Het is heerlijk om in de natuur fysiek bezig te zijn.
Het is goed voor je lijf en geest en het is nog leerzaam ook. Bovendien is het gezellig om met elkaar
je eigen leefomgeving nóg mooier te maken.
We hopen je in de Schop (dit is de schuur op het
terrein) te mogen begroeten en samen aan de slag
te gaan op de natuurwerkochtenden. Doe je ook
mee? Meld je aan op natuurwerkgroep@wasven.nl
Bakthemamiddag-jeugd: Een nieuwe lente...
vogelnestjes!
Op woensdag 14 mei kunnen kinderen van 6 tot
10 jaar weer samen met de bakker aan de slag in
de Schop.
Om de lente te vieren,
gaan we vogelnestjes
bakken. Geen echte
natuurlijk, maar nestjes
van brooddeeg! In mei
leggen alle vogeltjes
een ei ... misschien komen er ook wel eitjes
in onze gebakken vogelnestjes te liggen?
Kom je ook bakken in de Schop? We beginnen om
13:30 uur en om 15:00 uur zijn we klaar. Meedoen kost € 3,50 per kind. Meld je vooraf aan via
winkel@wasven.nl of bel 040-78 70 708.
Proefthema avond “bij blijven”
De cursus stadsimkeren in het Wasven is in volle
gang. Zo’n twintig aspirant imkers worden bijgespijkerd over het wel en wee van de bij die met
uitsterven wordt bedreigd. Niet alleen vanwege
pesticides en de Varroamijt maar ook omdat ze
verhongeren. Wasven imker Joep Thurlings zorgt
er op woensdag 14 mei voor dat wij weer helemaal
bij zijn. En de koks zorgen er voor dat we tijdens
de proefthema avond zelf niet zullen verhongeren.
Aanvang 19.00 uur, entree € 7,50. Reserveren gewenst via gasterij@wasven.nl of 040-7870707.
Tuinthema-avond: De smultuin
Smultuin: vaak wordt bij
fruit alleen gedacht aan
frambozen en aardbeien.
Toch heeft de natuur veel
meer bessen en vruchten
waarvan
gesmuld
kan
worden.
Velt-docente
Hanneke
Oosterlee
vertelt
deze
avond over wat er allemaal eetbaar is in onze
(gewone) tuin.

Wilt u meer weten? Kom dan luisteren op donderdag 15 mei in de Schop. De avond begint om
19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur.
De kosten bedragen € 5,U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl
Streekbieren: Keet in de ketel
Iedere maand heeft de gasterij drie streekbieren
om te proeven. En ieder kwartaal wordt een proeverij met lezing georganiseerd rondom streekbieren. De avonden zijn afzonderlijk te volgen. Wie
alle vier de afleveringen volgt krijgt een “Proeve
van bekwaamheid”. In de tweede aflevering, Keet
in de ketel, aandacht voor het maken van bier.
Frans Hoedemakers brouwt al vele jaren bier en
geeft op aanschouwelijke wijze uitleg over de
grondstoffen, het brouwproces en de biertypes. En
natuurlijk zijn er heerlijke bieren van microbrouwerijen uit de buurt te proeven. Dat wordt onderhoudend genieten op dinsdag 20 mei van 19 – 21
uur, entrée € 7,50. Aanmelden via gasterij@wasven.nl of 040-7870707. Vol is vol.
Zadenruilmarkt
In zakjes zaad zitten vaak zoveel zaadjes dat er
een overschot aan plantjes overblijft na het zaaien. Daarom organiseert TransitieStad Eindhoven
een reeks markten waar je eetbare planten, zaden
en stekken met elkaar kunt ruilen. Op zaterdag
17 mei, de dag van de stadslandbouw, wordt de
markt gehouden op het terrein van het Wasven.
Openingstijden van 14:00 - 17:00 uur.
Oproep exposanten
Is exposeren bij de Wasvenboerderij iets voor jou?
Vanaf 2015 zijn er weer mogelijkheden!
Bij voorkeur zien wij beelden die passen in ons
programma dat uitgaat van natuur, milieu en
duurzaamheid. Voor mensen uit Tongelre maken
we daarop een uitzondering omdat zij net als wij
een stukje Tongelre vertegenwoordigen. Ben je
geïnteresseerd, vul dan het aanmeldingsformulier
in dat je kunt vinden op de website. Je ontvangt
dan een overzicht van de mogelijkheden en de
voorwaarden en wij nemen contact met je op.
Voor vragen of als je eerst eens wilt komen kijken
naar de mogelijkheden, dan kan dat altijd. De expositieruimte is in elk geval vrijdag, zaterdag en
zondag open. En als je vooraf al vragen hebt: stel
ze gerust per mail aan Frits van Geffen van de expogroep, te bereiken via:
expositiegroep@wasven.nl of op 040 2811214.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn
op moment van uitgave. Op de website
www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook
digitaal verspreid.
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Vrijwilligers bibliotheek in Vitalis Berckelhof

In de nationale sportweek van 22 april t/m 25 april
organiseert Vitalis Berckelhof vele interessante en
vooral sportieve sportactiviteiten.
Dinsdag 22 april ‘s ochtends van 10.00 tot
11.30uur indoor culring. In de hal van Vitalis
Berckelhof. Door Jochem Schelhout.
Deelname is gratis.
Woensdag 23 april 14.30 tot 16.30 uur koersballen. In de hal van Vitallis Breckelhof.
Deelname 2 strippen.
Woensdag 23 april van 19.00 tot 21.00 uur sjoelen. In restaurant Berckelhof.
Deelname 2 strippen.
Donderdag 24 april van 14.00 tot 15.00 uur
lezing gezonde voeding en sportdranken en
het belang van het drinken van water!
Door Dieke van der Velden, diëtiste van Vitalis
Berckelhof. In het restaurant Berckelhof.
Deelname is gratis.
Donderdag 24 april van 15.00 tot 16.00 uur
bewegen in de beweegtuin. In de beweegtuin
van Vitalis Berckelhof. Begeleiding door Jochem
Schelfhout.
Deelname gratis.
Donderdag 24 april van 18.30 uur tot 19.30 uur
wandeling door de wijk. Begeleiding Jant Zoetweijer.
Deelname gratis.
Vrijdag 25 april van 10.00 tot 11.30 uur clinc zelfverdediging. Door Michiel Kuijpers. In het restaurant van Vitalis Berckelhof.
Deelname gratis.
Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Sylvia van Aggel
Projectmedewerker
Vitalis Berckelhof
T 040-233 16 00 of 06-83 65 32 38
E: s.van.aggel@vitalisgroep.nl
Bereikbaar: maandag, donderdagochtend en vrijdag.
Post en bezoekadres:
Gen. Cronjéstraat 3,
5642 MH Eindhoven

Op 1 maart 2014 heeft de Bibliotheek Eindhoven
zich teruggetrokken uit het bibliotheekservicepunt
in het woonzorgcentrum Berckelhof. Dat betekent
dat de scanautomaat voor het uitlenen van de boeken is verdwenen. Maar dat is zo ongeveer het enige verschil. Want de boekencollectie, de leestafel
en de computerhoek zijn gewoon op hun plek gebleven. Met dank aan het management van Vitalis
Berckelhof en de ongeveer 12 vrijwilligers die hier
al bij de bieb betrokken waren. De gemeente wil
de sociale functie, die daarvan uitgaat, behouden.
De vrijwilligers beheren de collectie en verzorgen
de uitleen. Zij zijn elke middag, zelfs in het weekend en de meeste ochtenden in de bibliotheek aanwezig. Iedereen uit Tongelre, maar ook van elders,
is er welkom. Voor het lenen van de boeken hoef je
geen lid van de Bibliotheek Eindhoven te zijn.
De uitleenfunctie van Bibliotheek Eindhoven voor
de jeugd wordt voortgezet door nieuwe bibliotheekpunten op alle basisscholen. Volwassenen
kunnen natuurlijk altijd terecht bij de centrale bibliotheek of kunnen gebruik maken van de bezorgservice van de centrale. Die is dit jaar nog gratis,
maar daarna waarschijnlijk niet meer. De bibliotheek in Vitalis Berckelhof verkent of zij een rol
kan blijven spelen in het halen en brengen van
boeken uit de centrale bibliotheek.

START IN TONGELRE
VANAF 17 MAART 2014
PROFESSIONELE
DIENSTVERLENING
AAN HUIS: Carent dichtbij thuis
Wij zorgen voor adequate bemiddeling van particuliere
dienstverlening aan huis (schoonmaken, boodschappen
doen, wassen / strijken, oppassen enz.) Zowel hulpvrager als hulpverlener kan bij ons terecht. Heeft u
(tijdelijk) hulp nodig omdat u het zelf niet meer kunt of
omdat de situatie daarom vraagt: wij zorgen dat u die
hulp krijgt, afgestemd op uw wensen. Wilt u graag hulp
verlenen aan andere mensen in uw omgeving, kunt u
het extra geld goed gebruiken, laat het ons weten en wij
bemiddelen voor u. De hulpverlening kan vaak plaatsvinden onder de overheidsregeling:
‘dienstverlening aan huis’.
Wijkcoördinator voor Carent in Tongelre is Ria Leermakers, Eindhoven. Voor vragen, aanmelding als hulpverlener alsook voor gewenste hulp, kunt u bij haar terecht. Telefoon: 06-81705546 of email:
ria.leermakers@carent.nu
Extra informatie vindt u op de website van Carent:
www.carent.nu

Carent, uw hulpvraag, onze uitdaging!
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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

Hardloopblessures
Het wordt weer mooi weer en dat is voor velen een
reden om buiten te gaan sporten. De hardloopschoenen worden weer uit de kast gehaald en rennen maar! Het is verstandig om hardlopen op een
verantwoorde manier op te bouwen om zo blessures te voorkomen.
Oorzaken hardloopblessures
Bedenk dat je niet zomaar kunt beginnen met
hardlopen. De opbouw vereist een goede gezondheid en een redelijke fitheid. Zeker als je langere
tijd niet hebt gesport liggen blessures op de loer.
Niet fit genoeg? Start dan eventueel met stevig
wandelen, fietsen of zwemmen. De meeste hardloop-blessures ontstaan door overbelasting van
knieën, scheenbenen, achillespees en voeten. De
vele herhalingen van de loopbeweging, het telkens
weer afzetten en landen op het wegdek dragen
hieraan bij. Blessures ontstaan langzaam en hebben een trage genezingstendens. Slechts een klein
deel van de blessures betreft een acute blessure,
zoals een verzwikking van de enkel of een spierscheur.
Als hardloper loop je al snel heel wat kilometers
per week. Dat betekent dus ook heel wat landingen
per week! Bij iedere landing komt er een kracht
van 2 tot 3 keer je lichaamsgewicht op de voeten
en benen. Zeker als je een kleine standsafwijking
hebt aan je benen of voeten, kan dit leiden tot
overbelasting. Zorg daarom voor hardloopschoenen die lekker zitten, maar ook lekker lopen!
Hardloopblessures ontstaan langzaam
Zorg dat spieren, pezen en bloedsomloop kunnen
‘opstarten’. Een goede warming-up is van groot
belang, wat zeker ook geldt voor een cooling-down
na afloop. Ga je lopen? Doe dit vooral in een

‘praattempo’, dus in een tempo waarin je nog een
gesprek kunt voeren. Houd een hoge pasfrequentie
aan, bijvoorbeeld 80-90 passen per minuut.
Jaarlijks raken heel wat hardlopers geblesseerd.
Veel blessures zijn in een beginstadium nog vlot te
genezen. Goede begeleiding zorgt voor een goed
herstel en een kleinere kans dat je blessure terugkomt.
Genezen van blessures in beginstadium
In het beginstadium kunnen sommige acties nog
een blessure genezen.
• Train minder zwaar of minder vaak, sla eens
een training over.
• Let goed op de ondergrond waarop je traint en
de schoenen die je draagt. Stem deze op elkaar af.
• Masseer ijs op je spier- of peesblessure: wrijf
ongeveer 10 tot 15 minuten een smeltend ijsblokje over de pijnlijke plek. Doe dit het liefst
zo'n 3 keer per dag, in ieder geval na een training.
Doe rekoefeningen om te voorkomen dat de betreffende spier of pees verkort. Bij het uitvoeren
van de rekoefeningen is het belangrijk dat je de
juiste uitgangshouding aanneemt. Je mag tijdens
het rekken nooit pijn voelen (natuurlijk wel rek).
Na ongeveer 5 tot 10 seconden wordt het gevoel
van rek op de spier/pees minder en houd vervolgens nog ongeveer 10 tot 15 seconden de rekpositie aan. Rek 4x, afwisselend links en rechts.
Zeker als de blessure niet geneest, ga dan naar
een fysiotherapeut voor een (behandel-)advies.
Ook kan de fysiotherapeut je helpen met het opstellen van een goed en verantwoord trainingsschema.
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DE KOP VAN MEDUSA
Wouter Boullart, een verkenner, vertelt: “In plaats
van op zaterdagmiddag hadden we een keer een vrijdagavond programma. We verzamelden eerst op de
blokhut en toen gingen we naar de ‘’zandvlakte bij
het beukenlaantje’’. Daar kregen we eerst uitleg wat
we moesten doen en er werd ook een heel verhaal bij
verteld: over dat de ‘’kop van Medusa’’ in het bos
lag en dat wij alle kaarsjes moesten uitblazen en dan
hadden we gewonnen. Maar we konden ook afgeschenen worden door de staf (met een zaklamp) en
dan moest je weer terug naar het beginpunt. En toen
gingen we beginnen, er werden al gauw groepjes gevormd en tactieken bedacht. Maar de staf was heel
streng. Uiteindelijk was de tijd om en moesten we
nog één kaarsje dat was érg stom. Maar zoals altijd
wint de staf! ;-) Ik vond het een heel leuk spel maar
het duurde een beetje kort en dat was wel jammer. Ik
hoop dat we dit spel vaker gaan doen!”

Het Sint Martinusgilde gaat weer
Koningschieten.
Op zondag 4 mei a.s.
gaat het Sint Martinusgilde weer Koningschieten.
De dag zal begonnen worden met opluistering van
een H. Mis, die om 11.00 uur zal plaatsvinden bij
de Maria kapel aan de Loostraat, in Eindhoven, en
bij heel slecht weer in de St. Martinuskerk op ’t
Hofke.
Na de H. Mis, de uitbeelding van de patroonsheilige en de vendelhulde zal het Gilde naar het gildelokaal in de Bogten vertrekken, waar voor hen
een koffietafel klaar zal staan. Om 15.00 uur zal
met het Koningschieten begonnen worden en zal
de huidige koning Ton Dijstelbloem zijn titel verdedigen.
Het Gilde zal zich opstellen op het bospad en na
driemaal om de schutsboom, waarop de vogel geplaatst is, te lopen, zal de koning zijn koningsvest
afdoen en een loting bepaalt wie als eerste mag
schieten. Als de nieuwe koning bekend is zal deze
geïnstalleerd worden en zal er een vendelhulde
plaatsvinden.
Wilt u dit meemaken, dan bent u van harte welkom op het gildeterrein van het St. Martinusgilde
in de Bogten, Aalbersepad/Oude Muschbergweg.
Tot ziens op zondag 4 mei.

Een verkenner van Scouting Doornakkers.

Wil je zelf ook graag een keer meedoen aan een
soortgelijk spel? Kom dan een keer kijken bij Scouting Doornakkers aan de Urkhovenseweg 27 in Eindhoven. Kijk ook op www.doornakkers.com of kom
op zaterdag een keer kijken. Je kunt ook mailen naar
info@doornakkers.com. Volg ons ook op Facebook
en Twitter.

Inboedelprobleem?

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het
leegruimen van woningen, schuren en garages.
Bijvoorbeeld na overlijden of bij
verhuizing.
Voor meer informatie of een afspraak bel
vrijblijvend naar:
J. Swinkels 06-13282524
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Beste mensen uit de wijk,
Wij, de kleuters van Saltoschool ’t Karregat,
zijn al weer begonnen aan ons één na
laatste thema van dit schooljaar:
De kinderboerderij!
En dat is dan meteen ook een heel erg leuk
thema! Wij zijn namelijk dol op dieren en willen
er graag veel over leren.
De opening was deze keer heel erg geslaagd.
We zijn allemaal naar de kinderboerderij in Geldrop geweest! Wat was dat leuk!

We hebben daar veel dieren gezien en goed
onderzocht hoe het gaat op een echte kinderboerderij. Onze juffen hebben er foto’s van gemaakt, zodat we het in de klas nog een keer
terug kunnen zien.

We maken hokken, zorgen voor knuffels, hangen bordjes op bij de verschillende dieren, zorgen voor eten, maken kleding die we zelf aan
kunnen trekken als dier en we maken de poep.
We hebben zelfs echte poep in de klas, zodat
we het goed na kunnen maken.
Het stinkt wel een beetje…

De komende tijd gaan we nog veel meer leren
en leuke werkjes doen over de kinderboerderij.
We hebben er heel veel zin in!
Groetjes,
de kleuters van Saltoschool ’t Karregat

Dat is ook fijn, want in de klas gaan we nu zelf
een kinderboerderij maken.
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AANTREDE
AMBTSPERIODE
BALLETOPERA
BEROUW
BOETSEERKUNST
DEFILE
EKSTEREI
ETERS
GARDEBATALJON
GEBOTS
GIFVRIJ
GROSPRIJS
HASPELAAR
HERENSPEL
HERONTDEKKING

IMPULS
INVRETEN
KOKETTERIE
KUKELHAAN
KWAAL
LIJNGRAVURE
LUREN
MUGGENNET
PATIENTE
PREPARATIE
PUNTASPERGE
RANDGEBERGTE
RINGADDER
RUBBER
SCHEEPSEXPERT

SCHOMMELING
SOBER
SPARTELVIJVER
STEENKAR
STERVELINGE
SUIKERPATIENT
SURINAMISEREN
TENNISHEMD
TIJGERHAAI
TRANSFORMEREN
ZEEREGISTER

De overgebleven letters vormen een NEDERLANDSE DRESSUURRIJDSTER

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@gmal.com)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 mei 2014 in
het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is:
Parken
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Philip van Dok
Muschbergweg 2E
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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