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hij niet altijd leuk, want hij speelde 
liever met z’n vriendjes”, vertelt ze. 
Na haar marktdagen heeft ze op 
veel plekken in eindhoven gewerkt 
als interieurverzorgster.
Henk werkte bij de spuiterij van 
daF en later bij zijn zwager. Ver-
volgens werd hij chauffeur bij far-
maceutisch bedrijf Brocacef. door 
een misverstand vertrok hij in 1989 
en kwam in de ziektewet terecht. 

maar niet getreurd: Henk pakte de 
draad weer op en ging veel vrijwil-
ligerswerk doen. ,,Jaren bij buurt-
huis de ronde, marathon van 
eindhoven en meerhoven24”, ver-
telt hij trots.
ze hebben elkaar steeds vrij gela-
ten, maar samen hebben ze altijd 
enorm genoten van hun vaste plek 
op de camping in Koudekerke. 
,,We hebben daar 35 jaar gestaan. 

We hebben het er fijn gehad”, al-
dus rikie. Hoewel de gezondheid 
wat te wensen overlaat, genieten 
ze tegenwoordig nog volop van 
hun autotochtjes. ze gaan onder-
weg ergens een kaarsje aanste-
ken en dan lekker lunchen met 
een trappistje.

 – onze correspondent 
Karin Rosendaal

rikie (86) en Henk (87) Klokgie-
ters-Jansen woonden vlakbij el-
kaar in de wijk tongelre.  de eer-
ste keer dat Henk rikie in het 
oog kreeg, waren ze 19 en 18. zij 
wandelde met vriendinnen over 
straat en hij ‘hing’ wat met zijn 
vrienden rond. Henk had al snel 
in de gaten dat rikie de ware 
voor hem was. Henk: ,,ik dacht: 
,,dat wordt ze, dat is de mijne.”
zes jaar had het stel verkering, 
mede doordat Henk nog zijn 
dienstplicht moest vervullen. zes-
tig jaar geleden op 15 mei  treden 
ze in het huwelijksbootje in de 
Lambertuskerk.
rikie was voor haar werk weke-
lijks op de markt te vinden. ,,ik 
stond daar met huishoudelijke ar-
tikelen en kleinspeelgoed. Onze 
zoon moest dan mee. dat vond 

 e Het bruidspaar toen en nu.

Samen op pad 
en onderweg 
genieten van 
een trappistje
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Kinderen: een zoon en twee 
kleindochters
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Eerst de handen wassen en de 
keukenschorten om, want 
er wordt netjes gewerkt in 

de keuken van woonzorgcentrum 
Archipel Eerdbrand. In kleine 
groepjes gaan de chef-koks in spe 
aan het koken. Binta (12) snijdt sa-
men met Mientje Vermeulen (68) 
de wortels. Ze hebben samen de 
grootste lol.

,,Tot nu toe is het hartstikke 
leuk. Toen ik nog thuis woonde 
had ik met koken ook geen proble-
men. Het is altijd leuk met kinde-
ren. Die zijn nog vrij van geest en 
piekeren niet”, zegt Vermeulen. 
Binta moet erom lachen. ,,Daarom 
heb ik me opgegeven voor de 
workshops. Het is heel leuk. Sa-
men koken en samen dingen 
doen.”

Wijkbewoners Leo Steens en 
Ton Poppelaars verzorgen de 
kooklessen. Het programma be-
staat de ene week uit koken en de 
andere week uit bakken. Steens is 
banketbakker geweest en Poppe-
laars docent brood en banket. Sa-

men hebben ze lessen voorbereid 
en samengesteld.

Twee jaar geleden, tijdens de co-
ronaperiode, heeft Buurt in Bloei 
van WIJeindhoven bewoners in de 
wijk Woenselse Heide gevraagd 
wie hulp nodig had of wie iets 
wilde betekenen voor de wijk. 
Buurt in Bloei wil buurtbewoners 
met elkaar verbinden en stimule-
ren om iets te doen wat ze leuk 
vinden. ,,Leo en Ton wonen in de 
wijk. Zij wilden kinderen leren 
koken. We hebben gekeken wat er 
mogelijk was in de wijk. Daar is de 
samenwerking uit voortgekomen 
met de dagbesteding van Eerd-
brand en leerlingen van basis-
school De Ontmoeting”, vertelt 
Bart Huijberts, verbinder bij Buurt 
in Bloei.

Deze vrijdagmiddag is dan ein-
delijk de aftrap van de eerste serie 
van zes workshops. ,,Ik woon al 
lang in de wijk en ik heb hier 
goede contacten. Het gaat om 
meer verbinding en een zinvolle 
bezigheid voor alle deelnemers. 
De bedoeling is dat na iedere va-
kantieperiode nieuwe leerlingen, 
ook van andere scholen in de wijk, 
en nieuwe bewoners aanschui-
ven”, legt Poppelaars uit

Appeltaartjes
Solange (12) en Abby (11) zijn sa-
men met Piet Schuts (94) aan het 
kokkerellen. Schuts vindt het een 
prettige afwisseling vandaag. Ook 
hij vindt het altijd leuk om met de 
spontane kinderen bezig te zijn. 
Abby: ,,Koken is leuk. Thuis maak 

ik kleine appeltaartjes.” Solange 
helpt haar moeder graag in de keu-
ken. 

Ondertussen liggen de gesne-
den groenten klaar. Tijd om soep-
balletjes te draaien. Dat wordt 
straks thuis groentesoep maken, 
want het recept gaat mee.

Als de soep met ballen lang ge-
noeg geprutteld heeft is het tijd 
om samen te proeven. ,,Ik heb zin 
om de soep te proberen. Maar ik 
moet wel een beetje oppassen met 
eten. Ik ben net gestopt met roken, 
daardoor eet ik meer en word ik 
dikker”, zegt Vermeulen lachend.

De soep die over is, nemen de 
kinderen mee naar huis. Volgende 
week kunnen de koks hun bakta-
lenten laten zien, dan staan er ap-
pelflappen op het menu.

Soep met ballen op het menu
De wortels, uien en prei en 
snijgereedschap liggen 
klaar voor de bewoners 
van Archipel Eerdbrand, 
kinderen van basisschool 
De Ontmoeting en 
buurtbewoners. Samen 
volgen ze zes 
kookworkshops. Vandaag 
staat er groentesoep op 
het menu. Met ballen.

 e Binta snijdt samen met Mientje Vermeulen de wortels. FOTO ANETTE VAN DE GOOR/DCI MEDIA
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Lintje voor 
Eindhovenaar
Jan van Peer
Al meer dan 25 jaar is Jan van 
Peer voorzitter van de Stichting 
Leefbaarheid Mensfort. De 
Eindhovenaar kreeg gisteravond 
een koninklijke onderscheiding.

Van Peer is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. De 
onderscheiding werd in wijk-
centrum De Werf uitgereikt 
door locoburgemeester Yasin 
Torunoglu.

De onderscheiden Eindhove-
naar is zeer actief als vrijwilliger 
in de wijk Mensfort. Zo is hij 
vanaf 1996 voorzitter van de 
Stichting Leefbaarheid Mens-
fort. Hij is tevens medeorganisa-
tor van wijkfeesten, activiteiten 
rond Halloween en betrokken 
bij het jaarlijkse bezoek van Sin-
terklaas.

Ook is Van Peer actief voor het 
wijkblad Mensfort Info en bij de 
bibliotheek van Mensfort. ,,Zijn 
inzet heeft gezorgd voor verbin-
ding tussen de bewoners, vrij-
willigers en professionals die ac-
tief zijn in de wijk”, meldt de ge-
meente Eindhoven. 
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