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Maart staat voor onze werkgroep in het teken van de bezorging.
In de loop van de zes jaar dat ons wijkblad in deze vernieuwde
vorm bestaat, is het een traditie geworden om in deze maand al
onze bezorgers/sters uit te nodigen.
Zo zullen zij op maandag 26 maart weer bij ons te gast zijn.
Na een winter lang door weer en wind maandelijks soms meer
dan 150 wijkbladen in evenzoveel brievenbussen te hebben gedeponeerd, is dat dubbel en dwars verdiend. Want beste wijkbewoners, u zult het met ons eens zijn, zonder onze vrijwillige bezorgers/sters kunnen wij ons wijkblad wel vergeten. Zij verzorgen
het belangrijke sluitstuk van onze maandelijkse activiteiten.
Op zo’n bezorgersavond proberen wij hen, met de beperkte mogelijkheden die we hebben, een gezellige avond aan te bieden en
uiting te geven aan onze dankbaarheid, hopende dat wij ook in de
toekomst een beroep op hen kunnen blijven doen.
Tevens maken wij op deze avond van de gelegenheid gebruik om
hun extra inzet te vragen voor de inzamelingsactie die voor april
op stapel staat.
Want om het wijkblad te kunnen blijven uitgeven hebben wij uw
financiële steun weer nodig. Midden april kloppen onze bezorgers
daarom bij u aan voor een vrijwillige bijdrage. Wees hen daarbij
zoveel mogelijk behulpzaam en zorg dat de enveloppe, die enkele
dagen tevoren bij u bezorgd is, al klaar ligt.
Zij staan dan niet zolang aan de deur.
Onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Op blz. 3 leest u meer over onze inzamelingsactie.

Internet:
http://www.rondthofke.net
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Post-abonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit betaling van ƒ 40.Opgave bij de penningmeester.
tel: 040 - 281 16 34

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

Op de voorpagina: nieuwe woningen in aanbouw.
Hier boven een foto die op ongeveer de zelfde plaats is genomen.
Maar wel een 10 tal jaren geleden.

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.

Toen ze mij vroegen om de wisselpen te hanteren was ik
verrast doch ook een beetje vereerd.
Want echt uit Tongelre kom ik niet.
Wij zijn 36 jaar geleden in Tongelre komen wonen in de
Jan van de Cappellelaan in een flatwoning en na drie en
een halfjaar zijn wij aan de Wilgenboorderweg gaan wonen waar mijn man wijkagent was en een bureau aan huis
had. Dus veel mensen over de vloer die je leerde kennen.
Ook via school, wij hebben 3 kinderen, 2
meiden en 1 zoon, leerde je mensen kennen
en ging je andere dingen zien.
Er was ook een diensthond en met die hond
leerde ik de Bochten kennen waar het ontzettend fijn wandelen is. Naar gelang de kinderen groter werden kreeg ik meer tijd en ben
toen vrijwilligster geworden.
Beginnen met een halve middag heel benauwd rondkijken, want dat was een hele andere wereld voor zo'n jong ding uit de stad.
De thee was te slap of te sterk en dan was hij
weer te duur (50 cent). Later werden het 2,
3 , 4, 5 dagen. Daar ook hoorde ik al die verhalen over de Hofstraat en de Wolvendijk
dus over Tongelre vroeger.

De meeste verhalen begrijp je pas als je bijvoorbeeld bij
die mensen op visite ging en duidelijk was waar ze over
spraken. Later ging het vrijwilligerswerk ook op zondag
door toen we voortaan ook op zondag geopend waren.
Mensen kwamen van overal om gezellig te buurten en een
kaartje te leggen. Er werd ontzettend veel gelachen en
vaak werd er gezegd "dé hurde vreuger nie".
Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan,
waardoor ik weinig thuis was maar ik
vond en vind het nog steeds erg fijn om
te doen. De verhalen over vroeger worden echter wel wat minder. Volgens mij
ben ik een echte Tongelrese geworden
mede door het vrijwilligerswerk dat ik
al 19 jaar met plezier doe. De tijden
veranderen echter en ook Tongelre verandert maar dan wel in zijn voordeel
Tongelre is rijk bedeeld met zijn natuur.
Ik woon nu in de Telefoonstraat doch
als ik het spoor oversteek ben ik ook
weer zo in de bossen. Iets anders maar
ook heel mooi.
Het is goed toeven in Tongelre.
•

Bep Gruijters

WIJ KLOPPEN WEER BIJ U AAN.
Meer dan 6 jaar is de werkgroep Rond 't Hofke alweer in
touw om uw wijkblad maandelijks in elkaar te zetten.
Wij doen dit met veel plezier en uit de vele positieve reacties hebben wij begrepen dat u het wijkblad nog steeds
weet te waarderen.
U begrijpt natuurlijk dat het maken en verspreiden van een
wijkblad niet kosteloos is. Gelukkig zijn alle bezorgers en
ook de leden van de werkgroep vrijwilligers en doen dit
werk als hobby!
Maar voordat het wijkblad bij u op de mat ligt, kost dit
toch ongeveer ƒ 2000,- per maand waarvan vooral de
drukkosten het grootste deel opslokken.
Dit wil zeggen dat ieder exemplaar van Rond ’t Hofke bijna ƒ 1.= kost.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele adverteerders hebben, maar de opbrengst van de advertenties is
niet toereikend om ons blad in stand te houden; we kunnen
er slechts 'n gedeelte van de kosten mee dekken.

DAAROM KLOPPEN WIJ BIJ U AAN.

Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor het wijkblad.
Gezien de opbrengst van de actie van vorig jaar, hebben
wij er het volste vertrouwen in, dat u ook dit jaar ons wijkblad wilt steunen.
In het weekend van 14/15 april zullen onze trouwe bezorgers bij u een enveloppe in de bus doen.
Enkele dagen later bellen zij bij u aan om u het wijkblad
aan te bieden en de enveloppe met bijdrage in ontvangst te
nemen.
Mocht U niet thuis zijn, dan zal het wijkblad met een
briefje in de bus worden gedaan.
In deze brief wordt u de mogelijkheid geboden uw bijdrage over te maken op de bankrekening van het Wijkblad of
uw enveloppe te deponeren in de brievenbus van het Oude
Raadhuis, ‘t Hofke 15.

Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage.
•
•

Namens de werkgroep alvast hartelijk dank.
De werkgroep van wijkblad Rond 't Hofke

HARMONIE "DE EENDRACHT"
T ERUGBLIK OP HET ONTS
ONTSTAAN
TAAN
VAN DE EENDRACHT
De Eendracht is in 1950 ontstaan uit de fusie van twee
harmonieën uit Tongelre, te weten:
-

L'Entrée Joyeuse (opgericht 19 december 1919) en
Amicitia (opgericht 20 januari 1921)

Beide verenigingen waren actief op een breed maatschappelijk gebied en kwamen tot grote prestaties op muzikaal
terrein. Belangrijke namen als Antoon van Leest en Jos
Rijken waren onverbrekelijk aan die verenigingen verbon-

In 1955 wordt er opnieuw deelgenomen aan een concours.
Het resultaat is in de 1e afdeling een tweede prijs.
In 1957 wordt de eerste prijs in de 1e afdeling behaald en
in 1959 wordt in de afdeling uitmuntendheid de tweede
prijs behaald. Klasse
Terugkijkend op de jaren 50 moet gezegd worden dat de
fusie van de beide Tongelrese harmonieën, die vol hoop en
goede moed was aangevangen, uiteindelijk niet geleid
heeft tot wat men er van mocht verwachten. Deels was dit
te wijten aan bestuurlijk onvermogen - teveel kandidaten
met te geringe bestuurlijke kwaliteiten- en het uitblijven
van de noodzakelijke muzikale prestaties. Alle goede bedoelingen ten spijt is
men de zestiger jaren ingegaan met een
vernieuwde geestdrift, in een nieuwe
locatie: het parochiehuis.

Volgende keer meer over het ontstaan
van Harmonie De Eendracht.

den. De oorlog bracht, evenals op vele andere terreinen,
een periode van stilstand teweeg. In deze tijd kwam de fusie van de beide verenigingen tot stand, wat leidde tot een
nieuw geheel: de Harmonie "De Eendracht".
Als we terugkijken op de naoorlogse periode kan niet worden gezegd dat het pad steeds over rozen is gegaan. Maar
waar was dat wel het geval? Zoals altijd komt het er op
aan dat mensen die geloven in een doel er veel voor doen
om dat doel te bereiken. Steeds weer heeft Tongelre deze
mensen in haar midden gehad. Harmonie De Eendracht
bestaat inmiddels 81 jaar.
In 1953 besluit de harmonie deel te nemen aan een vrij
concours in Reusel. In de eerste afdeling behaalt men de
eerste prijs met het hoogste aantal punten. Om voor subsidie in aanmerking te komen moest men in dat jaar in Eindhoven deelnemen aan het concours dat georganiseerd
wordt door de Eindhovense Bond van Harmonieën en Fanfaregezelschappen.
Het levert in de 1e afdeling de 2e prijs op. Niet slecht.

Agenda 2001:
21 april:
Voorspeelmiddag in Gemeenschapshuis De Ronde.
17 juni:
Buitenconcert.
Locatie wordt nog bekend gemaakt.
24 juni:
Buitenconcert in verband met
SamSamdag.

TRIEN, TINUS EN JAN
Wie kent ze nog of liever, wie heeft ze nog gekend ?
In de Muschbergweg, nu Oude Muschbergweg genaamd,
op de plaats waar nu de voetgangersbrug over de Helmondweg ligt stond vroeger een klein huisje met enkele
schuurtjes. Het huisje lag aan het onverharde deel van de
Muschbergweg of te wel in de Bochten. Tegenover het
huisje stond aan de andere zijde van de weg een schuur en
lag ook nog een stukje grond.
De plaats van het huisje is nu nog waarneembaar. Als je
vanuit de flats de voetgangersbrug oversteekt zie je rechts
van de weg nog enkele vlierbesstruiken staan en nog enkele verwilderde fruitbomen.
In dit huisje woonden Trien, Tinus en Jan Hoek, in de
volksmond de kinderen Vogels genaamd.

Deed je dat niet, dan nam ze een vuil kopje van het aanrecht en draaide daar haar smerige schort doorheen, waardoor het naar haar beleving schoon was en schonk dan
koffie in die mogelijk al van de vorige dag af op de kachel
stond.
Als er kinderen kwamen mochten ze een babbeltje uit de
pot pakken. Dit was echter niet zo simpel omdat deze
snoepjes in de loop van de tijd zodanig aan elkaar geplakt
zaten dat ze bijna niet meer te scheiden waren. Tinus en
Jan werkten meestal op het land. Daarnaast bakte Jan ook
het brood.
Dit gebeurde in het aan de woning gelegen bakhuisje. Nog
zie ik Jan, eveneens een oude baas, ín de trog stappen. In
de trog had hij het deeg aangemaakt. Moest dit verder gekneed worden dan trok hij ter
plaatse zijn schoenen en sokken
uít en stapte ín de trog en kneedde
met zijn voeten het deeg.
Na het kneden had hij altijd redelijk schone voeten en deed hij zijn
sokken en schoenen weer aan.
Kennelijk heeft hij in zijn laatste
jaren geen brood meer gekneed.
Toen hij namelijk was overleden
en de buurt hem af moest leggen,
wat toen gebruikelijk was, wilde
een van de buurvrouwen hem zijn
sokken uit doen. Doch wat bleek?
Dit had een andere buurvrouw
reeds gedaan. Wat zij uit wilde
trekken was gewoon vuil.

Zou dit het huisje zijn van Trien, Tinus en Jan????????

Volgens de meeste mensen uit Tongelre waren ze schatrijk
en waren ze, om het familiekapitaal niet te hoeven splitsen,
alle drie ongehuwd gebleven. Om dezelfde reden leefden
ze heel sober. Nieuwe kleding was aan hen niet besteed en
wat ze droegen was keer op keer versteld en vertoonde de
sporen van vele jaren. Alleen als ze op zondag naar de
kerk gingen dan werd het goei pak aangetrokken dat waarschijnlijk ook al tientallen jaren oud was. Ze leefden voornamelijk in de keuken waar altijd de kachel brandde en
waarop gekookt werd. Ze sliepen nog in de bedstee. De
twee bedsteden hadden deurtjes die uitkwamen in de
woonkamer.
Ze werkten op het land en leefden van wat het opbracht.
Ze hadden enkele kippen en een of twee varkens die door
hen zelf geslacht werden. Trien was in mijn beleving een
oude vrouw die altijd een vuile "scholk" droeg die ze overal voor gebruíkte. Als ze vroeg: "Wilde un kumke koffie",
dan probeerde je dat beleefd af te slaan.

Een voorbeeld van hun zuinigheid
was dat Tinus naar de tandarts
ging om al zijn tanden te laten trekken. Hij liet dat niet
verdoven omdat dit extra kosten met zich meebracht.
Het waren eenvoudíge en goede mensen die alleen leefden
om het familiekapítaal bij elkaar te houden. Ze smeerden
vet op hun boterham en kochten alleen het hoogst noodzakelijke.
Rond 1966 onteigende de gemeente hun grond en huisje en
verhuisden Trien en Tinus naar de Koudenhovenseweg,
waar ze nog enkele jaren gewoond hebben. Het was een
huisje en het waren mensen die nu de moeite waard waren
geweest om ze op de foto te zetten en wiens foto niet zou
hebben misstaan op een Brabantse kalender.
Naar verluid zou het familiekapitaal na hun dood ten goede zijn gekomen aan de opleiding van priesterstudenten.
Dus beste mensen, als U de voetgangersbrug oversteekt,
dan weet U wie aan de andere kant vele jaren heeft gewoond en gewerkt.
v
Siem

START 18E FIETSSEIZOEN OP MAA
AN
NDAG 30 APRIL
De 55+ ouderenfietsclub Tongelre start weer het nieuwe
fietsseizoen met de Dommeldal-route.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf 't Oude Raadhuis, ’t
Hofke 15.
We rijden ± 25/30 km. en zijn ± 16.30 uur weer terug.
We rijden ook nog twee dagtochten van ± 50 km.
Op maandagmiddag om de twee weken zijn onze tochten. Er is nog wel plaats voor nieuwe fietsliefhebbers.
U bent van harte welkom.
Namens de leiding
•
G.Jonker
tel: 281 70 98
•
G. Bossong
tel: 281 06 73
•
F. v.d. Broek
tel: 281 47 82
•
A. v.d. Meyden
tel: 281 39 52

VOLKSTUIN VERENIGING “DE COLLSE TUIN”
AAN DE WOLVENDIJK 97
heeft weer enkele mooie kavels vrij van 100 mtr2
á ƒ 80,00.
Bij ons kunt U al Uw onbespoten groente verbouwen,
gezellig met anderen tuinieren, een lekker kopje koffie
of frisdrank drinken in de kantine. We doen dit al meer
dan 25 jaar.
Ook voor meststoffen e.d. kunt U bij ons terecht.
Heeft U of een van Uw familieleden interesse??
Kom vrijblijvend een praatje maken in de tuin met een
bestuurslid.
Of bel 040 2817079.
Tevens kunt U kijken naar Omroep Eindhoven, teletekst
373 voor meer inlichtingen.

De redactie van Rond ’t Hofke ontving onderstaande brief.
Beste redactie,
Bijgaand een aantal foto’s die ik dubbel heb laten
afdrukken. Hierbij het verzoek aan u om deze aan
“Sinterklaas en Pieterbaas” te willen geven.
(Helaas weet ik niet waar zij wonen). Wij vonden
het in ieder geval geweldig dat zij wederom dit jaar
bij ons aan de deur zijn geweest. Zoals op de foto’s
te zien is vonden onze kinderen het ook erg leuk!
Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

•
•
•

Met vriendelijke groeten,
Nicolle van den Hoek namens
Timothy (3 jaar) en Tristan (1 jaar).

De Overslag presenteert.....De Overslag
Tamara Dees, Mark Dijkstra, Christel Kanbier, Aurora Loerakker, Marc Niessen, Tina van Onna, Bas Veldhuizen, Jacintha
Vetter en Lennie van Vugt.
Eerste in een reeks waarin De Overslag een ander kunstenaarsinitiatief uitnodigt te werken en te presenteren in De Overslag
Opening: zondag 8 april om 15.00 uur.

De foto’s zijn inmiddels doorgestuurd naar Spanje!

Te bezichtigen tot en met zondag 29 april.

Samen Verder
Denk niet: dat doet mijn buurman wel. Als die ook zo
denkt gebeurt er niets!
Altijd overal mobiel bereikbaar. Stijgende aandelenkoersen en huizenprijzen. Zes miljoen auto’s. Honderdduizenden passagiers die dagelijks naar steeds verdere bestemmingen vliegen.
Terwijl mensen in het “zuiden” vaak rond moeten komen
van minder dan 2 gulden per dag, de prijs van een half
(droog) brood bij ons in de supermarkt.
De mensen in het zuiden hebben voor een menswaardiger
bestaan uw hulp hard nodig. De Stichting “Samen Verder”
is daarom dringend op zoek naar mensen die wat voor een
ander over hebben. We zoeken kaderleden en collectanten. Op maandag 9 april is het weer zover: dan moeten de
collectanten er op uit!!!!!
U kunt zich opgeven bij mevr. B. van Spreeuwel, ( 281
61 67
Wist u het al?
Elke maand wordt door Amnesty International (op de eerste woensdag van de maand) een schrijfochtend gehouden. In Tongelre op 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli. De bijeenkomst is steeds om 10.00 uur in huize Ignatius, schuin
tegenover de Martinuskerk.
In het 2e weekend van de maand worden de brieven in de
kerken van Tongelre te koop aangeboden.
Als er iets verandert in uw gezinssituatie of u gaat verhuizen, stuur dan een brief of kaart aan het parochiecentrum
aan de Molijnstraat of het parochiebureau aan de Fazantlaan met de volgende gegevens: naam, adres, telefoon,
verandering. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Wenst u bij langdurige opname in het ziekenhuis en/of
verpleeghuis bezoek van de Parochie Tongelre?
Wilt u de ziekencommunie op de eerste vrijdag van de
maand thuis ontvangen? Bel dan Pastor Th. v.d. Elzen,
Parochiecentrum Molijnstraat 5, ( 2811324.

De diensten in onze
parochie

Martinus

Jozef en
Maria

Antonius

Eucharistieviering
door priester of
aangepaste woorden communiedienst
door ‘n pastor

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.45 uur

Woord- en
communiedienst
door parochianen

Zaterdag
17.30 uur

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
18.45 uur

maandagavond als de kinderen oefenen. Meer informatie
kun je krijgen bij Irma Keijzers, ( 285 62 03.
Kinderkatechese
Er zijn weer diverse bijeenkomsten gepland voor de kinderen van de kinderkatechese op zondag van 9.45 tot
10.45 uur aan de Fazantlaan 17:
• 1 april: maken van een palmpasenstok
• 20 mei: thema water, aarde, lucht en vuur
Er zijn uiteraard ook weer gezinsvieringen:
• 25 maart: presentatieviering communicanten in de Antoniuskerk
• 8 april: kindernevendienst in de Antonius rondom
Palmpasen
• 14 april: kindvriendelijke Paasviering in de Martinuskerk om 19.00 uur
En in de zomer het 2e Kiemkrachtfestival voor ouders met
kinderen van 0 tot 12 jaar: op zondag 10 juni van 14.00
tot 17.00 uur!! Plaats: St. Jan aan de Koning Arthurlaan
met Mario van Erp over de schepping: water, aarde, lucht
en vuur.

Op de Bres
• Maandagmiddag van
15.00 - 17.00 uur
• Vrijdagochtend van
10.00 - 12.00 uur
• In het speeltuingebouw aan
de St. Josephlaan.

familieberichten
Overledenen:
Clasina Vogels-Verbeek,
Jan Krom,
Jan Naus,
Sjaan Suijkerbuijk-de Heijde,

72 jr., Gen.Bothastraat
83 jr., Pres.Steijnstraat
52 jr., Frans Halsstraat
91 jr., Molijnstraat

Kinderkoor
Het kinderkoor zoekt nieuwe leden. Elke maandag oefenen ze van 18.15 tot 19.00 uur in het parochiecentrum aan
de Molijnstraat. Ze treden o.a. op tijdens de Eerste Communieviering, met Kerstmis en Pasen.
De dirigente is Irma Keijzers. Je kunt komen kijken op de

Dopen:
Amber Nuijts,
Nadeche Brouns,
Roy Aliu,

Bandalaan
Wapendragerstraat
Bussele

DIENSTEN ROND PASEN IN TONGELRE
Dag Datum

Martinus

Tijd

Zat

7-4

17.30 woord- en communiedienst

Zat

7-4

18.45

Zat

7-4

19.00

Antonius

Jozef en Maria

Woord- en communiedienst

Koor
Cantemus Domino

Eucharistie
aangepaste woord- en communiedienst gezinsviering

Tongelrese Cantorij

Zon

8-4

9.45

Zon

8-4

11.00

Zon

8-4

11.00 Eucharistieviering

Din

10-4

9.00

Din

10-4

19.00

Woe

11-4

19.00 Boeteviering

Don

12-4

10-12

Don

12-4

18.30

Don

12-4

19.00 Eucharistieviering

Don

12-4

20.00

Eucharistie

Cantemus Domino

Vrij

13-4

15.00

Dienst

Schola Cantorum

Vrij

13-4

15.00

Vrij

13-4

15.00 Kruisweg

Vrij

13-4

19.00

Zat

14-4

18.45

Zat

14-4

19.00 Kindvriendelijke Paaswake

Zat

14-4

21.00

Zon

15-4

9.45

Zon

15-4

11.00

Zon

15-4

11.00 Eucharistie

Maa

16-4

9.45

Maa

16-4

11.00

Maa

16-4

11.00 Aangepaste woord- en communiedienst

Din

17-4

9.00

kinderkoor
Woord- en communiedienst
Martinus
Boeteviering

Boeteviering

Martinus: in de kerk

Fruit bezorgen voor de zieken in de parochie!!!
Antonius: in de kerk
Jozef en Maria: in parochiecentrum
Eucharistie
Tongelrese Cantorij
Martinus

Kruisweg
Dienst

Tongelrese Cantorij

Paaswake

Cantemus Domino
Kinderkoor
Paaswake

Eucharistie

Tongelrese Cantorij
Schola Cantorum

Eucharistie

Tongelrese Cantorij
Martinus

Aangepaste woord- en communiedienst
Aangepaste woord- en communiedienst
Vervalt!!!

’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Elke maandag:
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze.
Elke dinsdag:
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje.
Elke woensdag:
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezelligheid in ‘t wijkcentrum.
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur.
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze,
van 14.00 - 16.30 uur.
KIENAVOND 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur.
Elke donderdag:
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Maandagmiddag – wandelen 55+ : vertrek 14.00 uur,
Maandagen 2 april - 23 april
Na ‘t wandelen gezellig koffie drinken in de dependance!
Elke dinsdag:
KOFFIE- UURTJE voor NIET-ROKERS, van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!
Elke dinsdagavond:
DANSEN voor 50-plussers vanaf 20.00 uur.
Elke vrijdag:
SCHILDEREN van 20.00 - 22.30 uur, aspirant-schilders zijn van
harte welkom.
Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.

KIENEN
Elke derde woensdag van
de maand in:
't Oude Raadhuis.
Woensdag 21 maart
en 18 april is er weer kienen.
De aanvang is steeds om 20.00 uur.
Er zijn leuke prijzen te verdienen.
Toegang is gratis en voor ƒ 8,- kunt u al de hele avond
meespelen.

Stadswandeltocht
Steeds weer worden we gevraagd
om continuering van de Stadswandeltocht.
De belangstelling daarvoor blijkt
zo groot dat we besloten hebben
om op zondag 8 april weer zo'n
tocht te organiseren langs bekende en minder bekende plekjes in
de binnenstad van Eindhoven.
Onder leiding van Han Broekx zult
u attent gemaakt worden op bijzonderheden en bouwstijlen waarbij niet voorbijgegaan wordt aan
de geschiedenis en bewoners van
Oud Eindhoven.
Grijp deze gelegenheid aan om de binnenstad eens met
andere ogen te bekijken.
Deelnameformulieren zijn vanaf 26 maart verkrijgbaar bij
de conciërge van 't Oude Raadhuis, 't Hofke 15.
De deelname is beperkt!
Kosten ƒ 3,50 (incl. kop koffie/thee).
Vertrek vanaf St. Joriskerk - Stratum
Tijd: 14.00 - 17.00 uur.

Dansen 50+
Elke dinsdagavond van
20.00 – 23.00 uur is er
gezellig dansen in de
dependance van
wijkcentrum
’t Oude Raadhuis,
’t Hofke 128
(Blauwe gebouw naast witte
school).
Als 50-plusser bent u van harte welkom.
Toegang ƒ 1.50 p.p.

Nieuw groenbeleidsplan voor de gehele gemeente
Het groenbeleid van de gemeente Eindhoven is aan herziening toe. Door allerlei ontwikkelingen die bij een grote
stad horen is er in de loop der tijd steeds meer druk ontstaan op de kwaliteit maar ook op de hoeveelheid groene
ruimte. Voorts is er ook een toenemende wenselijkheid
naar meer groen.
Eindhoven heeft bovendien op dit gebied een naam hoog
te houden. Dit alles heeft geleid tot een nieuwe visie van
de gemeente. Met deze visie probeert men invulling te geven aan een modern groenbeleid. Het groen moet daarin
een gelijkwaardige positie innemen ten opzichte van andere sectoren in de openbare ruimte. Daarmee hoopt Eindhoven zich te kunnen (blijven) profileren als een jonge groene stad.
Een concept van het nieuwe plan ligt ter inzage in het
Stadsdeelkantoor Tongelre. Als u vragen heeft over bepaalde onderdelen van het plan kunt u bij een van de medewerkers van het Stadsdeelkantoor terecht.
Het concept ligt ter inzage van woensdag 28 februari tot
en met dinsdag 24 april 2001. Heeft u op- of aanmerkingen op het plan? Tijdens deze periode kunt u die in een
schriftelijke reactie aan de gemeente kwijt.
Stopzetting GFT-inzameling bij hoogbouw
Afgelopen 1 maart is het gescheiden ophalen van GFT
(Groente, Fruit en Tuin)-afval bij hoogbouwcomplexen in
heel Eindhoven stopgezet. Dat is door de gemeenteraad in
december 2000 besloten. Reden om hiermee te stoppen
was dat er vrij weinig GFT-afval bij de hoogbouw werd
opgehaald. Bovendien bleek ook nog dat dit afval vaak zodanig vervuild was dat het niet verder als GFT-afval kon
worden verwerkt.
Bewoners van hoogbouwcomplexen kunnen hun GFTafval vanaf 1 maart gewoon in hun huisvuilzak aanbieden.
Bewoners die hun afval toch willen blijven scheiden kunnen bij het Stadsdeelkantoor (238 4500) een container
(140 liter) aanvragen. Deze moet dan wel op eigen terrein

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. Martinus Tongelre

PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN IN
De Blokhut van Scouting St. Frans
Vuurvlinderstraat 99 Eindhoven

geplaatst worden. Vervolgens moet deze op de ophaaldag
aan de doorgaande weg aangeboden worden.
Als extra service zal tijdens de maanden juni, juli en augustus bij de hoogbouwcomplexen het afval wekelijks opgehaald worden. Dit om stankoverlast en ongedierte
rondom deze complexen te voorkomen.
Onderwerpen gezondheidswijzer
Iedere twee weken besteedt de GGD extra aandacht aan
een bepaald gezondheidsonderwerp. Tijdens die periode
liggen er in de leeshoek van het Stadsdeelkantoor folders
en brochures ter inzage met betrekking tot dat onderwerp.
De onderwerpen voor de komende tijd zijn:
• Vanaf 19-3-01:
Artrose
• Vanaf 02-4-01:
Nek- en schouderklachten
• Vanaf 16-4-01:
Kindermishandeling
• Vanaf 30-4-01:
Astmatische klachten bij kinderen
• Vanaf 14-5-01:
Borstvoeding
• Vanaf 28-5-01:
Overgewicht bij mannen

Het Stadsdeelkantoor is geopend:
maandag
15.00 tot 19.00 uur
dinsdag tot en met vrijdag
09.00 tot 13.00 uur
Buiten deze openingstijden kunt u natuurlijk ook op
afspraak bij ons terecht.
Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 238 4500
op maandag
09.00 tot 19.00 uur
dinsdag tot en met vrijdag
09.00 tot 16.00 uur
En per e-mail: stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl

Stadsdeelkantoor Tongelre
Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven
} Iedere woensdagmiddag kienen
aanvang 14.00 uur.
} Iedere vrijdagavond prijskaarten, rikken en jokeren
aanvang 20.00 uur.
Het bestuur “St. Martinus”
Secretariaat: ' 2812466

VAN RESTAURATEUR
TOT RESTAURATEUR

Sinds 15 september ben ik de nieuwe eigenaar van De
Merckthoeve. Mijn roots liggen op de Wal 1; ons huis
stond waar nu het ABN/AMROgebouw staat. Wij woonden daar met 12 personen, een gezin met 10 kinderen, op
de bovenverdieping.
Onder ons was de zaak, het autobedrijf Janus van der
Meulen, Citroën.
Van kinds af aan snoof ik uitlaatgassen op, dus lag het
voor de hand dat ik de autobranche in ging. Zes jaar werkte ik bij mijn vader, tot ik in 1982 voor mezelf begon met
het restaureren van oldtimers. Citroënbloed stroomde door
mijn aderen, -logisch dat de DS (snoek) en de "lelijke
eend" geliefde restauratieobjecten werden.Vaak ging ik
met vrienden richting Frankrijk, op zoek naar geschikte
auto's.Tijdens deze speurtochten ontdekten wij de Franse
keuken, de sfeer en haar wijnen. In mijn garage exposeerde ik kunst en doopte hem om tot Galerage. Tijdens een
van die exposities verzorgden wij een kleine menukaart en
kreeg het eetcafé gestalte. Stap voor stap schakelde ik over
naar een ander soort van restauratie: het horeca vak.
In 1997 opende ik een restaurant aan de Gestelsestraat in
Eindhoven. Na 4 jaar kreeg ik de kans om, in Tongelre, het
prachtige pand De Merckthoeve te betrekken.
Mijn zus en ik besloten om hier een frisse wind te laten
waaien en er een lagere prijsstelling te gaan hanteren.
Wij zijn er van overtuigd dat wij hiermee een aanwinst

zijn voor dit mooie stadsdeel.
Kom een keer proeven van onze franse keuken in De Dikke Sjaan, een naam die in een adem genoemd kan worden
met Den Vetten Hendrik en De Klèveren Boer.
Daarnaast hebben wij een rustiger gedeelte als restaurant.
Die zaal is ook buitengewoon geschikt om af te huren voor
gezelschappen van 10 tot 40 personen.
Als het weer het toelaat kun je vanaf april in onze schitterende tuin van alles beleven en zeker overheerlijk eten of
uit komen blazen van een fietstochtje. Voor de feestzaal
zijn we nog op zoek naar een geschikte naam; wie hem
bedenkt krijgt een etentje voor 2 personen aangeboden.
Een paar suggesties zijn er al, zoals:
de Teutenzaal (teuten waren rondtrekkende handelslieden), de Spoorzaal, 't Dorp, de Hofzaal of de Janus
en Mieke Leytenzaal; wij beraden
ons daarover.
Trouwen doe je in De Merckthoeve, -hoe kan het anders-, in een, door
ons beschikbaar gestelde, Citroën
DS of Lelijke Eend! Tot snel ! !
•
•
•
•
•
•

Frank en Caroline van der Meulen
RESTAURANT
DE MERCKTHOEVE
OUDE URKHOVENSEWEG 4
5641 JB EINDHOVEN
040-2817020

Babysithoek

TONGELRE OH TONGELRE
Onder deze naam is Tonny van den Boomen bezig een boek
over onze wijk te schrijven.
Graag had hij nog wat informatie en foto’s van de

Hofstraat -Telefoonstraat - Locomotiefstraat
en villapark Lakerlopen.
Rond ’t Hofke geeft jongens en meisjes de mogelijkheid om zich
middels een briefje op te geven als babysit.
Hun namen zullen dan in de BABYSITHOEK worden vermeld
met leeftijd, adres en telefoonnummer.

Kijk nog eens in uw fotoalbum en neem contact met ons op.

U hebt dan de mogelijkheid om een van deze babysitters te bellen. Jongens en meisjes die zich willen aanmelden als babysit
schrijven even een briefje met hun naam, leeftijd en adres en telefoonnummer en deponeren dit briefje in de brievenbus van het
Oude Raadhuis t.a.v. Wijkblad “Rond 't Hofke”.

•
•
•

Ook voor voorinschrijvingen op het boek
kunt u (na 14.00 uur) terecht bij:
Paul & Mieke Kemper
Kluizenaarstraat 55
tel: 281 38 76

“Samen Op Weg” gemeente Stratum – Tongelre
Ontmoetingskerk
Meerkollaan 3
Hoi, ik ben Mark van de Wijgert (14) en ik woon op de Cornelis
Krusemanstraat 2, 5642 AG Eindhoven.
Heeft u op vrijdag- of zaterdagavond een oppas nodig, aarzel
dan niet om te bellen naar 040-281 28 40.
U mag natuurlijk ook gewoon langs komen. In de schoolvakanties kan ik ook de rest van de week. Hopelijk tot ziens.
Hallo, ik ben Mariken. Ik ben bijna 14 jaar en ik zou graag in de
buurt van het Hofke ergens op willen passen.
Dit is mijn adres:
Mariken Schenkels, Hofstraat 19, 5641 TA Eindhoven
Tel: 040 - 281 43 82

Anne de Jong (13 jaar) Brabis 1a, 5641 JT Eindhoven
tel. 251 67 75 wil graag opgenomen worden in de "Babysithoek"
als oppas.

zondag 25 maart
zondag 1 april
zondag 8 april
donderdag 12 april
vrijdag 13 april
zaterdag 14 april
zondag 15 april
zondag 22 april
zondag 29 april

Ds W.v.Egmond
afscheidsdienst
Ds P.K. Pilon
Ds J.J. v. Zoelen
Ds J.J. v. Zoelen
Lithurgische maaltijd
Goede Vrijdag (Ds J.J. v. Zoelen)
Paaswake (Ds J.J. v. Zoelen)
Ds J.J. v. Zoelen
Ds Stooker
Ds J.J. v. Zoelen

De kerkdiensten zijn om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3.

Vrij entree MK Atelier,
Generaal Bothastraat 7 (Tongelre)
Op zondag 1 april van 11.00 tot 16.00 uur is mijn atelier weer
open voor belangstellenden. Er is dan een nieuwe keuze uit
mijn werk te zien. Er zijn aquarellen, gouaches en acrylschilderijen met diverse onderwerpen als het model, landschappelijke
thema's en bloemeninspiraties.
Nieuw is, dat men in het MK Atelier ook kunstwerken van mij
kan huren. Op deze manier kan je een tijdje genieten van een
mooi kunstwerk. Na afloop van de uitleenperiode kan men de
termijn verlengen, een ander kunstwerk uitzoeken of besluiten
om het kunstwerk te kopen.
Van 24 maart tot en met 28 april is werk van mij te zien in de
Muziekschool van het CKE, Pastoor Petersstraat te Eindhoven.
De titel van deze tentoonstelling is: muziek en beweging in
kleur en lijn. Dansende mensen en muziekklanken omgezet in
kleuren en bewegingen.
Op 30 maart ben ik van 19.00 tot 21.00 uur zelf in de muziekschool aanwezig.
•
met vriendelijke groeten,
•
Mia Koeneman.

Zoekertjes inleveren bij de redactie; kosten fl. 2.50 bij vooruit betaling.
Wij zoeken een aardige en prettige zelfstandig
werkende huishoudelijke hulp voor één ochtend
per week.
Tel: 040-281 66 66 of 06- 24714661
Wij zoeken een zelfstandige interieurverzorgster voor
3 of 4 uur per week
Gien Meertens, Brabis 1a, 5641 JT Eindhoven
Tel: 251 67 75
Wij zoeken een leuke oppas voor onze 2 kinderen (3 jr - 4mnd)
(avonduren). Voor ± 15 uur per week. Heb je interesse bel ons dan
of kom langs. (‘s avonds van 17.30 tot 20.30 uur)
Fam. Meijer, Bandalaan 24, 5641 GG Eindhoven Tel: 040 281 55 12

Gevraagd vrijwilligers
Die tegen een kleine vergoeding de tuin van restaurant
“De Merckthoeve” willen onderhouden.
Tel: 281 70 20

Exploitatie-overzicht 2000 Wijkblad “Rond ‘t Hofke”
In k o m s te n

U itg a v e n

A d v e r t e n tie g e ld e n

fl

1 4 .7 3 1 ,0 0

D ru k k o s te n

fl

1 6 .0 1 5 ,1 7

W ijk b ijd r a g e n

fl

1 1 .9 7 3 ,3 0

Z o n n e b lo e m a c tie

fl

3 0 2 ,9 0

S u b s id ie s

fl

7 0 0 ,0 0

M a t e r i a le n

fl

3 8 3 ,2 3

R e n te

fl

2 9 ,5 9

T o n e r

fl

1 7 2 ,7 6

A b o n n e m e n te n

fl

1 2 0 ,0 0

R u is o n d e r b r e k e r

fl

2 9 ,9 5

Z o e k e rtje s

fl

1 0 ,0 0

R e s e rv e rin g

fl

4 .0 0 0 ,0 0

O p n a m e re s e rv e fo n d s

fl

3 .5 0 0 ,0 0

R e d a c tie k o s te n

fl

3 3 2 ,6 5

A fs c h rijv in g

fl

1 .0 0 0 ,0 0

J u b ile u m a v o n d b e z o r g e r s

fl

1 .1 7 9 ,8 3

C o m p u te r

fl

2 .6 0 0 ,0 0

M a t e r i a le n ( r e s . )

fl

1 .2 5 0 ,0 0

A tte n tie b e z o rg e rs /m e d e w .

fl

2 8 6 ,7 5
6 9 ,5 0

T O T A L E N

fl

O p h ./v e rd . K o s te n

fl

B a n k k o s te n

fl

9 0 ,8 5

S a ld o

fl

3 .3 5 0 ,3 0

fl

3 1 .0 6 3 ,8 9

3 1 .0 6 3 ,8 9

Zoals u uit bovenstaand exploitatie-overzicht over 2000 kunt zien, hebben we de jaarrekening van het wijkblad “Rond ‘t
Hofke” met een positief saldo af kunnen sluiten. Dit hebben we te danken aan onze adverteerders en aan alle lezers die
een financiële bijdrage hebben gegeven. Zij hebben het mogelijk gemaakt om het wijkblad uit te geven. Wij willen hen
hartelijk danken. Zonder de financiële bijdrage van lezers en inkomsten van adverteerders is de uitgave van dit wijkblad
niet haalbaar.
Ook in 2001 zal in de maand april weer een actie worden gehouden en aan u, als lezer van het wijkblad, weer een bijdrage
worden gevraagd. Gezien het resultaat van het afgelopen jaar heeft de werkgroep er alle vertrouwen in dat u ons ook dít
jaar weer financieel zult steunen.

Gastouder gezocht
KLEDINGACTIE

“Wij vragen u het hemd van het lijf”
Dit is het thema waarmee we op zaterdag 7 april a.s. in
de regio Eindhoven kleding gaan inzamelen voor de
Stichting Mensen in Nood.
De inzameling vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur.
Vorig jaar haalden we samen dank zij uw medewerking
28.5 ton kleding op. Het werk van Mensen in Nood kan
concreet gesteund worden met goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden,
lakens en handdoeken) en dekens die u niet meer gebruikt. Let op: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens,
matrassen en vloerbedekking zijn niet bruikbaar!
Alle kleding en ingezamelde textiel wordt hergebruikt.
Inzamel adressen:
•
(Ontmoetingskerk, Meerkollaan. 3
•
De Ronde, Tongelresestraat 146
•
Jeugdhonk De Fontein, Bloemfonteinstraat
•
Gem. huis Doornakkers, Natalweg 1
•
‘t Karregat, Urkhovenseweg
•
‘t Oude Raadhuis, Hofke 15

Al bijna 10 jaar ben ik behalve moeder (o.a. van Pieter,
groep 6) ook gastouder van diverse kinderen via Humanitas. Dit gastouderbureau bemiddelt tussen vraagouders en
gastouders. Tijdens een gesprek komen o.a. opvoedingsideeën, belangrijke standpunten en karaktereigenschappen
ter sprake, die van belang kunnen zijn voor de kinderopvang. Tevens worden zaken zoals opvangtijden, vergoeding, regeling bij ziekte ed. vastgelegd in een contract.
Het is belangrijk dat ‘t ‘klikt’ tussen vraag- en gastouder.
Zij beiden kunnen bij wrijvingen of problemen die ze niet
samen kunnen oplossen, terecht bij de professionals van
Humanitas.
Mijn gastkind Rosa wordt 4 jaar, gaat naar de basisschool
en blijft bij mij voor buitenschoolse opvang. In de zomer
krijgt Rosa gezinsuitbreiding en
zoeken we een gastouder voor de
nieuwe baby. Wil je een aantal
dagen per week of alleen tijdens
schooltijden oppassen, dan ben je
van harte welkom.
Ook over algemene informatie
over gastouderschap kun je telefoneren met:
•
•

Carla Bekkers,
tel. 2816101

Aanhoren
Blaasvormig
Buis van Eustachius
Communicatie
Coördinatie
Evenwichtsorgaan
Gecompliceerd
Gehoorbeentjes
Gehoorcentrum
Geluidsbron
Geluidsgolven
Geroezemoes
Intensiteit

Klieren
Netwerk
Oorbel
Oorlelletje
Oorpijn
Oorschelp
Opening
Prikkels
Receptorcellen
Registratie
Ritselen
Rumoer
Signalen

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 april 2001 in
het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke
beschikbaar is gesteld door onze adverteerder:

3
3
3
3

BEDA Dakisolatie v.o.f.
H.& B.M.W. Langenberg
Monnikstraat 5
Tel: 281 38 51

Spiraalvormig
Spraak
Stemmen
Tonen
Trilhaartjes
Trilling
Trommelvlies
Verbinding
Zachtjes
Zenuwvezels
Zintuigcellen
Zoemen

Oplossing van vorige maand was:
“De hond in de pot vinden - boontje komt om zijn loontje de buikriem aanhalen”.

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
3 K.F. Keetell
3 Dagvlinderstraat 2
De prijs voor haar is beschikbaar gesteld door onze
adverteerder:
3 Automobielbedrijf
3 Henny Goossens
3 Urkhovenseweg 15
3 Tel: 281 36 36

