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9e jaargang 

Enkele jaren geleden stond ik in de abdij van 
Mariënlof in Colen Kerniel (B.) het reliekschrijn van 
Sint Odilia uit 1292 te bewonderen. Het is een van 
de vroegste paneelbeschilderingen van de Neder
landen. Een andere bezoeker merkte op
spijtig was dat er stukken verloren waren gegaan en 
het schrijn ooit vertimmerd was. De zuster die ons 
gidste antwoordde: “Dat klopt. Maar in plaats van te 
zien wat er niet meer is, kunt u ook kijken naar wat 
er nog wél is”. Dat antwoord van de zuster 
en waar, omdat het niet alleen maar geldt voor het 
reliekschrijn. Dat is eigenlijk de kunst in heel ons 
leven. 
 
Hulpeloos als een astronaut 
Het landschap waarin wij leven is niet altijd even 
opwekkend. Niet alleen in de samenleving en in 
families, maar ook in het binnenste van de mens is 
het vaak winter. Het groen is verdord, de bomen zijn 
kaal, de grond ligt braak. Onze maatschappij is voor 
een stuk het vertrouwen in zichzelf verloren. Corona 
heeft veel zekerheden op losse schroeven gezet. 
Sommige mensen zweven daardoor hulpeloos als 
een astronaut die zich vastgrijpt aan elk hechtings
punt dat hij kan vinden. Maar de grootste vijand 
betreft het innerlijk van de mens: het spook van de 
wanhoop, de leegte aan ideeën en gevoelens, een 
ophopende frustratie. Dat alles maakt eenzaam en 
neerslachtig. Bovendien: als ik in het diepste van 
mijn eigen gedachten eigenlijk zelf god ben, als 
alles draait rond mij, dan krijg ik ook “goddelijke”
opdrachten: ik moet altijd heel alle
zorgen. Meer dan vroeger ziet de mens zichzelf als

Het spook van de 
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. Een andere bezoeker merkte op dat het 
spijtig was dat er stukken verloren waren gegaan en 
het schrijn ooit vertimmerd was. De zuster die ons 
gidste antwoordde: “Dat klopt. Maar in plaats van te 
zien wat er niet meer is, kunt u ook kijken naar wat 

wél is”. Dat antwoord van de zuster is mooi 
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betreft het innerlijk van de mens: het spook van de 

en gevoelens, een 
ophopende frustratie. Dat alles maakt eenzaam en 
neerslachtig. Bovendien: als ik in het diepste van 
mijn eigen gedachten eigenlijk zelf god ben, als 

ook “goddelijke”
opdrachten: ik moet altijd heel alleen voor alles 
zorgen. Meer dan vroeger ziet de mens zichzelf als 

een wezen dat zichzelf wil realiseren zonder einde. 
Maar tegelijk stuit hij ook op grenzen: hij kan het 
niet. Hij kan niet altijd doorgaan, hij kan niet overal 
zijn, hij kan niet alles. 
 
Medicijn 
Wat is het medicijn tegen die kwaal? Misschien wel 
de hoop. Zij vormt als het ware
mens: wie de hoop verloren heeft is als iemand die 
een hartstilstand krijgt. Nu is hoop houden niet 
hetzelfde als een positieve kijk hebben op de dingen 
of een opgewekt humeur. Christelijke hoop steunt 
niet op mensen, maar op Gods beloften en op Gods 
kracht. “Als de Heer de stad niet bouwt, werken de 
bouwers vergeefs”, lezen we in de psalmen. Niets 
van wat wij doen op deze wereld is onbelangrijk; 
niets is ook definitief. Behalve inspanning, vraagt 
God van ons evenzeer een grenzeloos vertrouwen.
 
Misschien mogen we wel zeggen: voor een christen 
is het geloof zijn ogen, de hoop zijn hart, de liefde 
zijn handen en voeten. Zonder geloof is een 
christen blind, zonder hoop 
dood. Al is het geloof onontbeerlijk en de liefde het 
voornaamste, het noodzakelijkste is de hoop.
Zonder hoop vergaat het geloof; het wordt ziek en 
lauw, het gaat dood. Door het geloof vindt een 
christen de weg, maar het is de hoop 
gaande houdt. De hoop is “het geloof op stap”.
 
Hand aan de ploeg 
Achter ons ligt een moeilijke tijd en voor ons 
onzekere maanden. Los van dat alles is en blijft 
parochiewerk een zaak van groot geduld, een lange 
adem en een grenzeloos vertrouwen. E
keer op keer mensen die met een welgemeende 
glimlach de hand aan de ploeg slaan. Zien zij alle 
uitdagingen en moeilijkheden dan niet? Ervaren zij 
dan geen tegenslag en voelen zij de pijn van de 
mislukking niet? Toch wel. Misschien zelfs sche
dan vele anderen. Maar hun geheim is het diepe 
innerlijke besef dat ze uiteindelijk werken voor God, 
niet voor het snelle succes. Dat bevrijdt van heel 
wat stresskoorts en houdt de hoop levend. Ik wens 
het u allen toe: onze wereld en parochie kan zulk
mensen gebruiken. 
Pastoor J. Goris 

Het spook van de wanhoop en de engel van de hoop
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gaande houdt. De hoop is “het geloof op stap”. 
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mislukking niet? Toch wel. Misschien zelfs scherper 
dan vele anderen. Maar hun geheim is het diepe 
innerlijke besef dat ze uiteindelijk werken voor God, 
niet voor het snelle succes. Dat bevrijdt van heel 
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In onze parochie zijn overleden:  
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St. Antonius Abtkerk 
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� Jeanne Gijzen-van Hoorn (85) 
St. Petruskerk 
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Crematorium 

 

� Rens Vroomen (85), voormalig koster van de 
O.L.V. van Lourdeskerk in Vlokhoven

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden
 

#RedWednesday 2020 
 

Op woensdag 25 november 2020 ’s avonds worden 
honderden kerken en andere monumentale gebou
wen wereldwijd rood aangelicht. Met de actie 
#RedWednesday vraagt de Kerk aandacht voor vrij
heid van godsdienst in het algemeen en de vervol
ging van christenen in het bijzonder.  
Ook onze parochie wil graag meedoen aan 
#RedWednesday, een internationale campagne van 
de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren 
voor het recht op vrijheid van godsdienst voor 
mensen van alle religies en om aandacht te vragen 
voor de schaal waarop in het bijzonder 
vandaag de dag worden vervolgd. 
Iedere twee jaar brengt Kerk in Nood internationaal 
een rapport over de vrijheid van godsdienst uit. 
Directeur Peter Broeders: “De vrijheid om te ge
loven is een mensenrecht, dat op veel plekken in de 
wereld met voeten wordt getreden. Hier in Neder
land realiseren we ons nauwelijks hoe belangrijk de 
vrijheid van godsdienst voor veel me
hoezeer zij die ook moeten missen.”  
 
Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood ook de 
Nederlanders bewust maken van de vervolging van 
gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot 
tolerantie en respect voor gelovigen en tussen 
geloofsgroepen. 
Mgr. de Korte: “Vrijheid van godsdienst is een groot 
goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en 
geweld. Helaas moeten wij constateren dat miljoe
nen christenen in vele landen omwille van hun 
geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat 
wij voor hen bidden en in hun noden voorzien. 
#RedWednesday is een prima actie om voor de 
christenvervolging aandacht te vragen.”
Met behulp van de vrijwilligers van de Lichtjesroute, 
onze achterburen, hopen we de St. Petruskerk
woensdagavond 25 november en nog enkele 
avonden daarna rood aan te lichten. 
Pastoraal team 
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Zo aan het einde van het jaar als  de feestdagen 
weer in zicht zijn, komen er veel vragen op ons af. 
Kunnen we dit jaar wel K
grote vraag hoe? De corona houdt ons stevig in de 
greep en soms word je er moedeloos van.
Het klopt helemaal dat er van alles niet mag wat het 
leven juist aantrekkelijk maakt. Maar toch, de 
meesten van ons hebben een verwarmd huis, een 
goed gevulde koelkast en contacten z
waar anders, mogelijk.  
 
Voor de mensen van de straat is dat toch helemaal 
anders. Buiten de inloophuizen zijn er weinig of 
geen plekken om de dag door te brengen. De 
horeca is gesloten, dus een snelle hap of even een 
kop koffie drinken is niet mogelijk. Beperkte toegang 
bij de inloophuizen vanwege de anderhalve meter 
die ook daar geldt. Maar o
lockdown was het voorjaar en de temperaturen 
waren redelijk. Nu nat, koud en onaangenaam. 
 
Op weg naar de feestdagen i
er nu uitziet, voor de dak
feestmaand! Daarom is uw bijdrage voor
pastoraat tijdens de Adventsperiode zeer welkom. 
Door middel van ons 'noodpotje' kunnen we de 
eerste nood d.m.v. een tegoedbon van een bekend
supermarkt wat lichter maken.
 
Tijdens de adventtijd zal er in de kerken een 
collectebus achterin de kerk staan ten behoeve van 
het Straatpastoraat. Een financiële bijdrage kunt u 
ook over maken op bankrekening: NL60 ABNA 
0810554372 t.n.v. K.I. Straatpas
Al vast bedankt, 
Rob Kosterman, straatpastor
www.straatpastoraateindhoven.nl

Financiële ondersteuning
 

Dank u wel voor de extra bijdragen die u misschien 
al overgemaakt hebt naar de parochie!
 
Maar we blijven u vragen in deze lastige tijden, 
alleen samen te bidden, maar ook om de parochie 
financieel te blijven ondersteunen door bijvoorbeeld 
een extra bijdrage per bank over te maken op
 
IBAN-nummer NL 11 RABO 0158 2051 11 t.n.v. 
parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven onder ver
melding van "extra kerkbijdrage". 
Heel hartelijk dank! 
 

Straatpastoraat Eindhoven 

Zo aan het einde van het jaar als  de feestdagen 
weer in zicht zijn, komen er veel vragen op ons af. 
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0810554372 t.n.v. K.I. Straatpastoraat Eindhoven. 
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St. Thomaskerk 
Omdat het ons, de werkgroep Solidariteit, niet lukt 150 kerstpakketten  verantwoord in te pakken, vragen 
wij u een geldelijke bijdrage. Minder leuk, maar voor dit jaar de enige oplossing. We willen hen, die het 
financieel moeilijk hebben, een cadeaubon schenken. Daarmee kunnen ze zelf hun kerst
(levensmiddelen) doen. 
 
Uw bijdrage kunt u geven: 
– voor en na de viering van 11.00 uur in de 

29 november, zondag 6 en zondag 13 dec
– Bijdrage storten op NL59RABO 0178246484

Stoel o.v.v. Kerstpakketten St. Thomaskerk.
– Of scan de QR code. Zie kader hiernaast.
– Of  stop uw bijdrage in een enveloppe in de bus bij:

Ine Thuis, Junolaan 4, 5632 AP Eindhoven. Tel. 040
P. Thoonen, Mirabelweg 75, 5632 PB, Tel. 040

Vergeet niet op de enveloppe te vermelden ”Kerstpakketten S
kerk. 
Mocht inleveren een probleem zijn, belt 
telefoonnummers dan komen wij uw bijdrage  
 

St. Petrus’ Stoel Kerstpakketten 2020
Ook dit jaar gaat de Franciscusgroep in de 
Petruskerk op woensdag 16 december een kerst
pakkettenactie organiseren. Alleen moet het dit jaar 
anders dan we zouden willen. Om de veiligheid van 
onze vrijwilligers te waarborgen hebben 
daarom voor gekozen u te vragen om een bijdrage 
i.p.v. boodschappen. Van het totaalbedrag dat 
de bijgaande rekening en QR code stort, willen wij 
waardebonnen kopen, zodat de gezinnen zelf de 
boodschappen kunnen halen die wij anders 
verzameld en ingepakt zouden hebben. 
hieronder. 
 
We maken er wél iets 
gezelligs  
van met een kaarsje 
en een kaartje! 
Vermeldt u duidelijk 
voor welke kerk uw 
gift bestemd is? 
Alvast heel hartelijk 
bedankt voor uw bij-
drage, namens alle 
gezinnen!   
De Franciscusgroep 
van onze parochie. 
 
 

Kerstpakkettenactie St. Petrusparochie

een kerstpakket voor hen die het nodig hebben, helpt u mee?
 Al maanden wordt u gevraagd solidair te zijn. 
in een isolement, mochten geen bezoek ontvangen
kijken. Bedrijven gingen failliet, winkels sloten hun deuren, werknemers werden ontslagen
straat. De rij bij de voedselbanken groeide gestaag.
De feestdagen staan weer bijna voor de deur en dat be
voorbereidingen voor een heerlijk kerstdiner.
parochie St. Petrus’ Stoel, ons weer inzetten voor die mensen
zelfsprekend is. Wij hopen dat u ook met hen solidair bent. Dat velen toch een kerstdiner zull
het gevoel krijgen dat ze niet vergeten worden.
 

Bijdrage kerstpakketten 
St. Petruskerk

Voor overmaken zonder QR
code kunt u het volgende 
nummer gebruiken:
NL09 INGB 0000 9625 83
t.n.v. Parochie St. Petrus met 
omschrijving kerstpakketten
Petrus  
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, de werkgroep Solidariteit, niet lukt 150 kerstpakketten  verantwoord in te pakken, vragen 
een geldelijke bijdrage. Minder leuk, maar voor dit jaar de enige oplossing. We willen hen, die het 

financieel moeilijk hebben, een cadeaubon schenken. Daarmee kunnen ze zelf hun kerst

voor en na de viering van 11.00 uur in de St. Thomaskerk op zondag 
n zondag 13 december (Solidariteitszondag). 

NL59RABO 0178246484, rekening R.K. St. Petrus 
Stoel o.v.v. Kerstpakketten St. Thomaskerk. 

Zie kader hiernaast. 
w bijdrage in een enveloppe in de bus bij:  

, 5632 AP Eindhoven. Tel. 040- 2423637 
P. Thoonen, Mirabelweg 75, 5632 PB, Tel. 040-2420474. 

Vergeet niet op de enveloppe te vermelden ”Kerstpakketten St. Thomas-

Mocht inleveren een probleem zijn, belt u dan een van de bovenstaande 
uw bijdrage  bij u ophalen. 

Stoel Kerstpakketten 2020 
Ook dit jaar gaat de Franciscusgroep in de St. 

woensdag 16 december een kerst-
organiseren. Alleen moet het dit jaar 

anders dan we zouden willen. Om de veiligheid van 
onze vrijwilligers te waarborgen hebben wij er 

te vragen om een bijdrage 
i.p.v. boodschappen. Van het totaalbedrag dat u op 

en QR code stort, willen wij 
waardebonnen kopen, zodat de gezinnen zelf de 
boodschappen kunnen halen die wij anders 
verzameld en ingepakt zouden hebben. Zie kader 

St. Petrusparochie:  

een kerstpakket voor hen die het nodig hebben, helpt u mee?

Al maanden wordt u gevraagd solidair te zijn. En niet zonder reden. Door het coronavirus raakten ouderen 
in een isolement, mochten geen bezoek ontvangen, werden eenzaam. Ons werd gevraagd naar hen om te 

Bedrijven gingen failliet, winkels sloten hun deuren, werknemers werden ontslagen
straat. De rij bij de voedselbanken groeide gestaag. 
De feestdagen staan weer bijna voor de deur en dat betekent, voor de meeste mensen
voorbereidingen voor een heerlijk kerstdiner. Zoals voorafgaande jaren gaan wij, vrijwilligers van de 

ons weer inzetten voor die mensen voor wie een kerstdiner niet van
ook met hen solidair bent. Dat velen toch een kerstdiner zull

dat ze niet vergeten worden. 

St. Anthonius Abt Kerstpakketten aktie
Ook dit jaar wil de Sint Antonius Abt
die minder te besteden hebben on
een extraatje. Daarom zamelen 
cember houdbare etenswaren in om deze dagen 
extra te ondersteunen 
De goederen kunt u inleveren dagelijks in de 
Mariakapel, op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 in het Kerktrefcentrum en op zo
na de heilige mis in de Sint Antonius Abtkerk
 
Gezien de ontwikkelingen rondom Corona hebben 
we namens het Parochiebestuur een rekening toe
gewezen gekregen 
waarop  u geld over 
kunt maken.  
Dan hoeft u zelf niet 
naar de kerk te ko-
men als u dit te ris-
kant vindt. 
Zie kader hiernaast. 
 

Graag zien wij uw 
producten of uw do-
natie tegemoet. 
Alvast onze hartelijke 
dank 
De kerstpakketten- 
groep 

Bijdrage kerstpakketten 

 
 
 
 
 
 
 
Voor overmaken zonder QR
code
nummer gebruiken:
NL09 INGB 0000 9625 83
t.n.v. Parochie St. Petrus met 
omschrijving
Acht

Bijdrage kerstpakketten  
Petruskerk 

 
 
 
 
 
 
 

Voor overmaken zonder QR-
code kunt u het volgende 
nummer gebruiken: 

INGB 0000 9625 83 
t.n.v. Parochie St. Petrus met 

kerstpakketten 

Bijdrage kerstpakketten

 
 

 
 
 
 
 
Voor overmaken zonder QR
code kunt u het volgende 
nummer gebruiken:
NL59 RABO 0178 2464 84 
t.n.v. Parochie St. 
omschrijving
ker

 

 

, de werkgroep Solidariteit, niet lukt 150 kerstpakketten  verantwoord in te pakken, vragen 
een geldelijke bijdrage. Minder leuk, maar voor dit jaar de enige oplossing. We willen hen, die het 

financieel moeilijk hebben, een cadeaubon schenken. Daarmee kunnen ze zelf hun kerstinkopen 

een kerstpakket voor hen die het nodig hebben, helpt u mee? 

En niet zonder reden. Door het coronavirus raakten ouderen 
, werden eenzaam. Ons werd gevraagd naar hen om te 

Bedrijven gingen failliet, winkels sloten hun deuren, werknemers werden ontslagen en stonden op 

tekent, voor de meeste mensenhet treffen van de  
Zoals voorafgaande jaren gaan wij, vrijwilligers van de 

voor wie een kerstdiner niet van-
ook met hen solidair bent. Dat velen toch een kerstdiner zullen hebben en 

Kerstpakketten aktie 
t jaar wil de Sint Antonius Abtkerk gezinnen 

die minder te besteden hebben ondersteunen met 
zamelen we vanaf 1 de-

houdbare etenswaren in om deze dagen 

De goederen kunt u inleveren dagelijks in de 
Mariakapel, op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 

refcentrum en op zondag voor of 
Sint Antonius Abtkerk. 

Gezien de ontwikkelingen rondom Corona hebben 
arochiebestuur een rekening toe- 

Bijdrage kerstpakketten  
St. Antonius Abtkerk 

Voor overmaken zonder QR-
code kunt u het volgende 
nummer gebruiken: 
NL09 INGB 0000 9625 83 
t.n.v. Parochie St. Petrus met 
omschrijving kerstpakketten 
Acht  

Bijdrage kerstpakketten 
St. Thomaskerk 

Voor overmaken zonder QR-
code kunt u het volgende 
nummer gebruiken: 
NL59 RABO 0178 2464 84 
t.n.v. Parochie St. Petrus met 
omschrijving 

erstpakketten Thomas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerststallen op herhaling
 

Na het onverwacht grote succes van afgelopen jaar, 
zijn we bezig met de voorbereidingen voor een 
tweede tentoonstelling van kerststallen in de Sint 
Petruskerk. 
Dit jaar zal de collectie weer volledig anders zijn. Na 
een tip van onze pastoor zijn we het gesprek 
aangegaan met het Waalres Museum. Inmiddels 
hebben we de toezegging van hen dat wij mogen 
putten uit een deel van hun uitgebreide collectie.
Om u dit jaar nog meer in de kerstsfeer te brengen
zal er iedere zaterdagmiddag muziek zijn
alle dagen zijn 100% zeker gevuld, maar we hebben 
goede hoop dat we iedereen kunnen voorzien van 
de nodige dosis kerstliederen. 
En mocht u na het bezoek in de Sint Petruskerk nog 
niet genoeg kerststallen hebben aanschouwd, dan 
kunt u een groot deel van de resterende
bekijken in het Waalres Museum zelf, d
besloten dit jaar de collectie in hun expositie op te 
nemen. Kijk voor meer informatie op hun website:
hetwaalresmuseum.nl  
Heeft u een kerststal die u deze kerst niet 
zetten en die wij dan mogen lenen voor onze 
tentoonstelling, dan horen we dat graag.
Stuur een mail naar pastoraalteam@petrus
dan nemen wij contact met u op. 
 
De kerststallen zijn vanaf 28 november tot en met 2 
januari te zien in de Sint Petruskerk. Iedere 
zaterdag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur zal de kerk 
geopend zijn voor bezichtiging. De toegang is gratis.
 

Colofon 
 

P’S nieuws is een uitgave van de parochie Sint Petrus’ 
Stoel 
 

Het redactieadres is: 
Pastorie St. Petrus, Kloosterdreef 31 
5623 DB  Eindhoven, tel: 040 269 75 61
emailadres: redactie@petrus-ehv.nl 
 

 

Redactieleden: Tini Gilsing, Huub van Houtert, Anne 
Jansen en Peggie van de Molengraft. 
 

Volgende kopijdatum: zondag  29 november 2020
 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde artikelen te redigeren en in te korten.
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Nieuw bestuur stichting MOV
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruim 20 jaar heeft onze Stichting MOV uit 
Eindhoven en Nuenen zich ingespannen om jonge 
meiden in NO-Kenia in de schoolbanken te helpen. 
Meer dan 300 meisjes hebben een opleiding aan de 
middelbare school genoten en een deel vervolgde 
de studies aan hogeschool of universiteit. Een 
aantal meiden heeft inmiddels werk, bijvoorbeeld in 
het onderwijs, de publieke se
ondernemer, maar een groot deel ook niet. Daarom 
gaat de MOV zich vanuit Nederland meer toeleggen 
op werk, terwijl de partnerorganisatie I
Nairobi en Isiolo zich concentreert op onderwijs. De 
eerste projecten lopen inmiddels:
imkers, fruitbomen en projecten rond wegenbouw, 
elektronica en ‘tiny forests’ liggen op de tekentafel. 
 
Bisschoppelijke onderscheiding
Het nieuwe MOV-bestuur werd 
ingehuldigd in de St. Thomaskerk in Eindhoven. 
Speciaal voor deze gelegenheid deed de Bossche 
bisschop G. de Korte de dienst en verleende een 
bisschoppelijke onderscheiding aan dhr. Ferd 
Pasteels, MOV-lid van het allereerste uur en sinds 
enkele maanden 100 jaar jong!
 

Het nieuwe MOV-bestuur bestaat uit Carla van 
Thiel-Mutsaerts, Esther Goossens, Greet de Bruijn 
en Don Croonenberg, bijgestaan door specialisten 
in Nairobi en Isiolo County. Meer weten? Ga naar 
www.stichtingmov.nl. Blijf ons steunen! 
 

 

Een verrassing 
 

Dit jaar kon de vrijwil-
ligersdag niet doorgaan. 
De reden is algemeen 
bekend. Maar… enkele 
weken geleden klepperde 
de brievenbus en er 
kwam een pakketje bin-
nenvallen. Uit het pakje 
kwamen heerlijke cho-
colaatjes tevoorschijn. 
Een smakelijke verras-
sing voor vrijwilligers die 
altijd klaarstaan voor al-
lerlei werkzaamheden.  

stuur stichting MOV 

Ferd Pasteels

Ruim 20 jaar heeft onze Stichting MOV uit 
Eindhoven en Nuenen zich ingespannen om jonge 

in de schoolbanken te helpen. 
Meer dan 300 meisjes hebben een opleiding aan de 
middelbare school genoten en een deel vervolgde 
de studies aan hogeschool of universiteit. Een 
aantal meiden heeft inmiddels werk, bijvoorbeeld in 
het onderwijs, de publieke sector of als zelfstandig 
ondernemer, maar een groot deel ook niet. Daarom 
gaat de MOV zich vanuit Nederland meer toeleggen 
op werk, terwijl de partnerorganisatie I-GET in 
Nairobi en Isiolo zich concentreert op onderwijs. De 
eerste projecten lopen inmiddels: chickenfarms, 
imkers, fruitbomen en projecten rond wegenbouw, 
elektronica en ‘tiny forests’ liggen op de tekentafel.  
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