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Voor u ligt het eerste nummer van de 37e jaargang van het wijkblad 
“Rond ’t Hofke”. 
 

Wat brengt het nieuwe jaar ons? 
 
Eerstens een wijkblad in een nieuw jasje. Hopelijk vindt u het een leuk 
kleurtje dat goed opvalt zodat u nooit lang naar uw wijkblad hoeft te 
zoeken. 
 
Dan iets waar u, als het goed is, niets van gemerkt hebt: een nieuwe 
drukker. 
Bij de aflevering van het december nummer liet onze drukker ons weten 
dat hij ons drukwerk niet meer kon verzorgen. Dat was wel even schrik-
ken. Maar ja, problemen zijn er om opgelost te worden, dus wij zijn op 
zoek geweest naar een nieuwe drukker.  
Zoals u ziet zijn we daarin voorlopig geslaagd.  
 
Dit zijn wat ons betreft veranderingen genoeg. 
 
Wij hebben nog wel enkele wensen. Zo zouden wij graag nog actueler 
zijn. We moeten nog meer alert zijn op informatie die voor onze lezers 
belangrijk is, zodat we hen nog meer op de hoogte houden van hetgeen 
er in onze Tongelrese samenleving leeft. Maar dat kunnen wij helaas 
niet alleen.  
 
Daarom laat het ons weten als er iets interessants of belangrijks te ge-
beuren staat, als er bij u in de buurt iets bijzonders gevierd wordt of als 
uw vereniging activiteiten of festiviteiten te melden heeft. 
 
Samen maken we dan van “Rond ’t Hofke” een nog beter wijkblad. Een 
wijkblad dat fris, interessant en bij de tijd is, een wijkblad waarnaar u 
verlangend uitkijkt en dat u met plezier leest! 
 

Colofon 
 

Rond ‘t Hofke is een zelfstandig 
wijkblad en wordt verspreid in de 

wijk "Oud Tongelre". 
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Mijn gedachten hebben nog steeds vleugels. Ze vliegen 
rond in de tijd en over oceanen.  Ze zijn aan de  noordkust 
van Zuid-Amerika beland. In een land, dat grenst in het 
noorden aan de Caribische Zee, in het westen aan Brits  
Guyana, in het zuiden aan Brazilië en in het oosten aan 
Frans Guyana.  In Zuid-Amerika noemt men dit land Ne-
derlands Guyana. Wij noemen het Suriname. Suriname is 
± 200 jaar een Nederlandse kolonie geweest. 
De mensen die daar toen woonden waren dus allemaal Ne-
derlanders. Dat is nu niet meer zo. Suriname is 25 jaar ge-
leden zelfstandig geworden.  De mensen die er nog wo-
nen,  zijn Surinamer geworden. De mensen die naar Ne-
derland zijn gekomen en nog hier wonen, zijn Nederlan-
ders gebleven. 
 
In 1912 werd een klein onderwijzersgezin, met dochter 
Lily, verblijd met de geboorte van de laatste spruit. 
Zijn naam was, hou je vast, Johan, Hendrik, Karel, Petrus. 
Dit gezin was de familie Pinas. Deze jongeman groeide 
voorspoedig op en behaalde zijn middelbare schooldiplo-
ma zonder problemen. 
Zijn ouders hadden graag gezien, dat hij evenals zijn zus, 
medicijnen zou gaan studeren. Dat pakte volledig anders 
uit. Na brieven gelezen te hebben van een vriend die in 
Nederland in het leger zat, wilde hij dat ook wel. 
Hendrik (zo werd hij genoemd) had kort daarvoor zijn 
moeder verloren, daarom ging z'n vader zijn ooms (broers 
van vader)  raadplegen. Het leek wel een broederconferen-
tie!  Eindconclusie was: Hendrik een pak voor zijn broek 
geven en daarmee basta. 
Aangezien de vader van Hendrik een zachtaardig man 

was, gebeurde dit niet. Hij gaf hem uiteindelijk toch toe-
stemming, geld en Gods zegen. Het geld was o.a. voor de 
reis en eventueel voor de terugreis, mocht het in Holland 
of in het leger niet bevallen.  
 
Hendrik vertrok per boot naar Nederland. Het was in 1929 
en een extreem koude winter.  Zoals hij ons vertelde had 
hij wel terug kunnen kruipen van de kou. Zijn trots belette 
hem met hangende pootjes terug te gaan.  
Er bleef dus niets anders over dan overplaatsing naar het 
warme Indië.  In de kazerne in Nijmegen ontmoette hij 
Leo Jansen uit Eindhoven. Leo nam hem mee naar z'n huis 
in Tongelre aan de Urkhovenscheweg. En wie woonde 
daar ook?  Ja hoor, de familie van de Burgt. Hendrik 
maakte kennis met hen en het klikte meteen. 
De mensen uit Tongelre vonden hem wel interessant, zoals 
ik heb vernomen. 
 
De meesten hadden nog nooit een neger in het echt gezien.  
Hendrik had het goed naar zijn zin en was goede maatjes 
met iedereen. Hij werd toen bij zijn eerste naam "Johan" 
genoemd. Hij leerde biljarten  in het café van Harry van 
Melis en hij leerde ook paling eten. Paling eten was voor 
Johan haast niet te geloven. Wie eet er nu gerookte slan-
gen. Afijn, ze haalden hem over om te proeven.  Hij proef-
de veel, vond het heerlijk en werd daarna …….kotsmis-
selijk. Echter gerookte paling is altijd zijn lievelingskostje 
gebleven.  Toen zijn gastheren ontdekten dat Johan enkele 
muziekinstrumenten bespeelde, waaronder de viool, moest 
er natuurlijk gedemonstreerd worden.  
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Huwelijksfoto van Marie v.d. Burgt en Johan (Joep) Pinas. 2e van links (zittend) Marie. Op tafel een foto van Joep. 
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Er werd ergens een viool gehaald, maar het ding had maar 
twee snaren. Maar ja, als je goed kunt spelen moet het ook 
met twee snaren kunnen en hij slaagde erin. Volgens de 
overleveringsverhalen werd Marie v.d. Burgt  ( ja daar is 
ze dan)  op slag verliefd op hem. Wij, hun kinderen, kun-
nen zich niet voorstellen dat ze niet al eerder vlinders in 
haar buik had.  Immers, we hebben bij moeder nooit een 
grote voorliefde voor de viool kunnen bespeuren. 
Afijn, ze waren verliefd en  Johan werd door Marie liefko-
zend "Joep" genoemd. Joep is hij altijd blijven heten.  
Er werd ons vaak gevraagd hoe de familie en anderen rea-
geerden op dit liefdesgeluk. 
Daar ben ik naar op zoek gegaan. De ouders en broers van 
Marie hadden er geen moeite mee, integendeel. Een man-
lijke oud bewoner van Tongelre zei dat de jonge mannen 
het niet zo leuk vonden dat Marie Joep boven hen verkoos 
en hij bracht haar ook nog helemaal naar de West. De pas-
toor zag het ook somber in; een neger en dan ook nog pro-
testant. Moeder van de Burgt heeft hem toen gezegd, dat 
zij de eventuele zonde op zich nam. Zij was er zeker van, 
dat deze verbintenis goed was. 
En de wijze moeder heeft gelijk gekregen. Joep voelde 

zich  thuis in Tongelre. Zijn zuster Lily had in het begin 
ook bezwaren tegen het huwelijk, maar die liet ze varen 
toen  ze Marie nader leerde kennen. Dat waren de totale 
problemen. Maar  intussen hing het zwaard van het ver-
trek wel boven de hoofden van het paar. Er was niets meer 
aan te doen, Joep moest naar Indie. Voor een huwelijk wa-
ren ze nog te jong en Joep moest  van z'n vader eerst nog 
een bepaalde rang  halen voor hij ging trouwen. 
Zo gezegd, zo gedaan en hij vertrok naar Indie. Er werd 
druk gecorrespondeerd.  Op 22 maart 1935 was het zover. 
Zij trouwden per volmacht (met de handschoen).  Joep 
liep patrouille in Indie in de modder , terwijl Marie aan de 
arm van haar broer Sjef het Stadhuis van Eindhoven bin-
nenging.  Marie pakte daarna haar koffers, kocht mis-
schien nog snel even iets bij Bischops op de Tongelre-
sestraat, stapte met de familie in een gehuurde bus en ver-
trok naar Rotterdam. Daar nam ze met veel tranen af-
scheid van haar familie, stapte op de boot "de Dempo" en 
vertrok voor lange tijd naar Indie. 
 
Wordt vervolgd.  
Tot de volgende aflevering van Brabants Bont.                  
                                                 Carmen Rosendaal-Pinas.  

2000,  

EEN JAAR VAN UITERSTEN VOOR 

SONJA PETERS 

 
Het jaar 2000 is voor Sonja een jaar geworden van uiter-
sten. Ze won maar liefst vijf toernooien, waaronder de 
prestigieuze British Open, bereikte de derde plaats op de 
wereldranglijst in het enkelspel en kwalificeerde zich voor 
de Paralympics. Daarna ging het echter mis, met de vroege 
uitschakeling op de Paralympics als absoluut dieptepunt. 
Sonja richt nu haar blik op de toekomst. 
 
 
ONTZETTEND BEDANKT!!!!!! 
“Ik heb een goed jaar gehad, ontzettend goede prestaties 
neergezet en hoewel het die dag van verlies op de Paralym-
pics even anders voelde, met één zo’n slechte wedstrijd is 
niet alles verknald. Is niet alles voor niets geweest. Ik heb 
hier hard voor moeten werken maar dat had ik zonder al die 
lieve en fantastische mensen die al die tijd achter me heb-
ben gestaan en me hebben gesteund niet gered. Ik weet dan 
ook niet hoe ik jullie hiervoor kan bedanken. Ik denk dat er 
geen woorden zijn die mijn gevoel hierin kunnen weerge-
ven. Het is heel speciaal en zit heel diep. Ik weet dat ik er 
niet alleen voor sta en heb me er vaak over verbaasd hoe-
veel mensen om me geven en in me geloven. Het betekent 
echt ontzettend veel voor me. De Paralympics was een zeer 
bijzondere ervaring die ik voor een groot deel aan jullie te 
danken heb. ONTZETTEND BEDANKT!!!!!!” 
  Winnares British Open Super Series 



Enkele jaren geleden, tijdens een fietstocht, zei de in 1998 over-
leden pastor Ton Bressers dat hij in het heilig jaar 2000 een pel-
grimstocht met de parochie Tongelre naar Assisi wilde maken. 
Mieke Dorssers, onze pastoraal werkster, die al verschillende 
malen met de Franciscaanse Reisor-
ganisatie Cultura in Assisi was ge-
weest, was erg enthousiast over dit 
plan. 
Op weg gaan naar Assisi, naar de 
plaatsen waar Franciscus geboren 
(1182) is, geleefd heeft en gestorven 
(1226) is en het thema 
“barmhartigheid” zou een mooi uit-
gangspunt zijn voor de Tongelrese 
gemeenschap. 
Een hele organisatie, maar in samen-
werking met de reisleider Ids Jorna 
van de Franciscaanse beweging en 
met Cultura-reizen werden de plan-
nen uitgewerkt. 
Het enthousiasme en de volharding 
van Mieke Dorssers maakte steeds 
meer mensen enthousiast en geïnteresseerd. Men ontdekte dat 
het een reëel plan was. 
De datum, 13 tot en met 21 oktober wordt vastgesteld en ieder-
een kan inschrijven.  
Uiteindelijk gaan er, behalve de reisleider en chauffeur, 34 men-
sen mee. Een bont gezelschap, in leeftijd variërend van 11 tot 80 
jaar. Er gaan mensen mee die goed ter been zijn, die wat minder 
makkelijk lopen, die een operatie in het vooruitzicht hebben. 
Mensen die kwetsbaar zijn, die nooit in het buitenland zijn ge-
weest. Maar iedereen wil graag mee, is benieuwd, vol verwach-
ting en hoopvol. Het is spannend: kan ik het of niet, kan ik aan 
alles meedoen, hoe zal het met het gezelschap gaan, het eten, het 
slapen? Heel veel vragen dus. 
 
En dan is het zover: het “feest” gaat beginnen. 
 
Vrijdag 13 oktober: 
Om 6.30 uur verzamelen we in de Jozef en Mariakerk en bidden 
een kort reisgebed. 
Om 7 uur vertrekken we richting Oostenrijk. Om 19.30 uur ko-
men we in Kufstein aan op de grens van Duitsland en Oostenrijk. 

Zaterdag 14 oktober: 
We vertrekken weer vroeg om 7 uur. Na een hele dag reizen zijn 
we om 19.30 uur in Assisi. Tijdens de lange reis vertelt de reis-
leider levensverhalen van Franciscus en Clara, over Italië en een 

stuk geschiedenis. Een mooie, verre 
reis en om de 2 tot 3 uur een stop 
om de benen te strekken en een 
drankje te nuttigen. 
 
In Assisi verblijven we 5 dagen in 
het Cenacolo Francescano, een pel-
grimshotel waar de Tongelrese 
groep de kamers op één etage in een 
van de vleugels van het gebouw 
heeft. Er zijn honderden gasten, ver-
schillende eetzalen, een kapel, ‘n 
ontvangsthal en binnentuinen. Intus-
sen “mengt” onze groep zich al 
goed: in de bus en aan tafel wisselt 
men van plaats en zit steeds samen 
met anderen. Mensen, die je eerder 
vaag of helemaal niet kende, zijn 

langzaam min of meer bekenden geworden. 
Assisi is een prachtig middeleeuws stadje, gelegen tegen de 
Monte Subasio (1300 meter hoog). Het was in de Romeinse tijd 
al een bloeiende stad, maar heeft zijn grote bekendheid gekregen 
door Sint Franciscus. Het is een ommuurde stad, hoog tegen de 
berghelling gelegen, uitkijkend over een prachtig dal. In het 
stadje zijn kleine, smalle, vaak steile straatjes, mooie pleintjes, 
doorkijkjes, omhoog en omlaag met trapjes en boogjes, en ver-
der veel winkeltjes. Daar bovenuit tronen de basilieken van St. 
Franciscus, van St. Clara, St. Damiano en nog vele andere ker-
ken, kloosters en andere monumentale gebouwen. 
 
Sinds de aardbeving van 1998, die hier grote schade aanrichtte, 
is er hard gewerkt en nu zien de meeste gebouwen, waaronder 
een aantal kerken en schilderingen er weer prachtig uit. Maar ..... 
er staan nog steeds huizen en grote gebouwen in de steigers! 
De eerste dag in Assisi gaan we op verkenning. 
Er is een eucharistieviering in de imposante San Francesco, ge-
bouwd boven het graf van St. Franciscus. Er wordt gebeden en 
gezongen. Ook al kan vrijwel niemand het verstaan, het maakt 
indruk: zoveel mensen, het orgel, de prachtige schilderingen.  

‘s Middags bezochten we o.a. de Santa Maria degli 
Angeli, de plek waar Franciscus met zijn broeders 
woonde en stierf. 
Na 2 dagen kunnen we ons in Assisi oriënteren. De 
groep komt steeds op bepaalde punten samen om 
cappucino te drinken, te praten en om even uit te 
rusten. De gids leidt ons naar het geboortehuis van 
Franciscus en Clara, de grafkerken en de  St. Da-
miano-kerk. 
Franciscus heeft tijdens zijn leven afstand gedaan 
van het luxe, welvarende leven. Dit tot grote erger-
nis van zijn vader. Hij ging zich inzetten voor de 
zwakken, de kwetsbaren, de melaatsen en uitgesto-
tenen. Hij trok door het land en kreeg steeds meer 
aanhangers, medebroeders, die leefden in armoede 
en nederigheid. Zij zochten de eenzaamheid van de 
natuur, de holen in de rotsen, en bouwden er sobe-
re kloostertjes, waar zij zich terug konden trekken. 
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Met de bus zijn we naar het dal van Rieti gegaan. In Greccio, 
een kluizenarij, half in de spleet van een rots gebouwd, vierde 
Franciscus met zijn medebroeders in een levende kerststal het 
Kerstfeest. En in Fonte Colombo stelde hij samen met broeder 
Leo de leefregel voor zijn broederschap op. 
Op een van de dagen zijn we met 6 taxi’s naar de Carceri-
kluizenarij gegaan. Een verzameling grotten, gelegen in een 
bergkloof.  We gingen steeds hoger via haarspeldbochten, de 
een na de ander. De natuur is er schitterend, de bomen zijn 
goudkleurig en diep rood, we zien kloven en afgronden. Hier en 
daar ligt op de rotsen een huisje verscholen tussen het groen. De 
Carceri (de kluizenarij) is sober, kaal, in de stralende zon tegen 
de rotsen geplakt. 
Daarna gaan we met de taxi’s nog een stuk hoger. Een herder 
staat, geleund op zijn stok, te turen naar zijn kudde, terwijl de 
honden waakzaam toekijken. 
De bergtoppen zijn hoog en kaal. Op een helling graast een 
groep paarden gretig, zonder op te kijken, het taaie gras af. En-
kele deltavliegers doen een sprong in de ruimte en zweven als 
vogels op de termiek in de ruimte. In de verte, in de diepte moet 
Assisi liggen, hier en daar hangen vlagen nevel, er glinstert iets, 

de lucht wordt langzaam rood. We genieten, ieder op zijn eigen 
manier van dit prachtige land, Umbrië, het land van St. Francis-
cus. 
De laatste dag zwerven we door Assisi. De stad is ondertussen 
vertrouwd geworden. ‘s Avonds ontmoeten we een pelgrims-
groep van de Catharinakerk. In de San Stefano, een klein sober 
Romaans kerkje met witte bloemen, nemen we gezamenlijk af-
scheid van Assisi, dankbaar voor zoveel indrukken en dat alles 
zo fantastisch goed verlopen is. 
Pelgrimeren is een persoonlijke verrijking, een ervaring, een 
belevenis die niet in woorden uit te drukken is. 
Het samen op weg zijn, in aanraking komen met religieuze 
kunst, met een prachtige natuur, met mensen, met barmhartig-
heid en stilte, met verwondering en met God. 
 
En ieder gaat zijns weegs, zeggende in de geest van Sint Fran-
ciscus: “pax et bonum” (vrede en alle goeds). 
 
Hartelijk dank aan allen: Mieke Dorssers, Ids Jorna, Ed de 
chauffeur en vele anderen die deze reis voorbereid, verzorgd en 
geleid hebben. 

M. van Berlo 

 
Op 21 januari 2001 zal Harmonie “DE EENDRACHT”tijdens 
haar Nieuwjaarsconcert de heer T. Menheere huldigen in ver-
band met zijn 50-jarig lidmaatschap. 
 
Het verhaal daarachter is: 
Op een dag stapte een 8-achtjarig ventje aan de hand van zijn 
vader de Harmonie binnen. Geheel overtuigt van het feit dat hij 
tamboer wilde worden. Zijn vader was ook lid van de Harmo-
nie, dus de drempel was laag. Toontje werd aangenomen en 
leerde al snel de trom te roeren. 
 
Na ongeveer drie jaar was die kleine Toon klaar om met de Har-
monie de straat op te gaan en de marsen mee te slaan. Zo trots 
als een pauw natuurlijk. Na een aantal jaren naderde de leeftijd 
van de dienstplicht. Toon werd uitverkoren voor de marine en 
toog naar Den Helder. Zonder zijn trommeltje was het niks ge-
daan in die verre uithoek. Maar komt tijd komt raad. De marine 
heeft ook zijn drumband, dus het bloed kroop waar het niet gaan 
kan en Toon trommelde lustig verder in Den Helder. 
 
Na het afzwaaien keerde hij terug naar de Eendracht waar hij 
zijn 25 jarig en 40 jarig jubileum vierde. De drumband waar 
Toon lid van was, kende goede en slechte tijden. Het ledental 
zakte van 20 naar 2 waaronder natuurlijk Toon. Een andere Har-
monie kwam ‘nicht im frage’. Dan maar de moeilijke weg, 
Toon bleef tamboer bij de Eendracht. Gelukkig na 50 jaar is de 
zaak weer enigszins aan het verbeteren, al kan de Harmonie nog 
genoeg nieuwe tamboers gebruiken. 
 
Toon zijn moeder heeft al eens gezegd: "Als onze Toon zou 
moeten stoppen met de Harmonie gaat hij dood" en zijn vrouw 
beaamt dit volmondig. Hier zit zeker wel.wat in. 
 
Toon Menheere is een lid van de Harmonie in hart en nieren.  
Bij een concert staat hij voorop om de zaal mee klaar te zetten.  

 
Op dinsdag komt hij steevast te laat op de repetitie van de tam-
boers, omdat hij eerst het slagwerk voor het groot orkest klaar 
wil zetten. Dit ten koste van zijn eigen repetitietijd. Niets is hem 
teveel. 
 
 
v Harmonie De Eendracht is er trots op om u uit 

te nodigen en op zondag 21 januari a.s. de 
huldiging bij te wonen van Toon Menheere. 

 
v Aanvang concert : 13.00 uur  
v Locatie: Gemeenschapshuis de Ronde, 
v Tongelresestraat 146 te Eindhoven. 

HARMONIE "DE EENDRACHT" 



De diensten in 
onze parochie 

 
Martinus 

Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistieviering 
door priester of 
aangepaste woord- 
en 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 

Syrisch vluchtelingengezin in Lakerlopen 
  
Sinds eind november woont een gezin van man, vrouw en 
twee jongens van 6 en 2 jaar in de wijk Lakerlopen. Het 
zijn vluchtelingen uit Syrië. Het asielverzoek is afgewe-
zen, maar na een bezwaarschrift van een advocaat mocht 
het gezin de asielprocedure afwachten, echter zonder 
woonruimte en zonder geld. Ze stonden dus letterlijk op 
straat.  
De stichting Vluchtelingen in de Knel heeft hen geduren-
de drie maanden onderdak verschaft bij Emmaus in het 
stadsdeel Gestel. De parochie Tongelre heeft eerder al la-
ten weten aan de stichting Vluchtelingen in de Knel dat ze 
een vluchtelingengezin willen ondersteunen, maar de pa-
rochie zelf kan mensen geen onderdak verschaffen. In de 
wijk Lakerlopen is al geruime tijd een huisje beschikbaar; 
het huisje staat op de nominatie van afbraak, er hoeft geen 
huur voor betaald te worden en het kwam vrij. In het huis-
je zijn twee slaapkamers (zonder verwarming!) en een 
woonkamer, keuken en douchecel. Verder is het voorzien 
van een wasmachine, radio, televisie en koelkast. 
Na een grondige schoonmaak en wat reparaties was het 
huisje weer geschikt voor bewoning. Vluchtelingen in de 
Knel heeft het Syrische gezin gevraagd of ze daar wilden 
wonen voor zolang het bezwaarschrift loopt. Dat wilden 
ze graag, zo kunnen ze een eigen leven leiden. 
De werkgroep in de parochie zorgde in de tussentijd voor 
allerlei zaken die nog ontbraken: spulletjes zoals een 
strijkijzer en strijkplank, fietsen, speelgoed, kortom voor 
alles wat wij allen wel in huis hebben. 
  
Nu woont het gezin er al weer enkele weken, de oudste 
jongen gaat elke dag onder begeleiding van moeder naar 
school in Woensel. Daar kunnen kinderen zonder kennis 
van het Nederlands terecht voor onderwijs. De jongste 
gaat binnenkort twee dagdelen naar een peuterspeelzaal. 
Vader heeft geen werk, dat mag niet zonder sofi-nummer. 
Dat is jammer, want hij wil graag werken en wellicht is er 
ergens wel geschikt werk voor hem te vinden, maar de 
wet verbiedt het. Nu krijgen ze wekelijks geld van de 
stichting Vluchtelingen in de Knel. Hiervan kunnen ze 
eten en andere onmisbare zaken kopen. De onkosten aan 
het huis, zoals gas, water en elektriciteit worden betaald 
door de stichting. 
  
De vrouw is katholiek en de man orthodox; ze gaan samen 
's zondags naar een kerk in de parochie Tongelre.  

Veel meer weten we niet van de familie. Communicatie is 
moeilijk, maar zeker niet onmogelijk, maar praten over 
het verleden is moeilijk. 
  
De toekomst is onduidelijk: het gezin moet de uitslag van 
de procedure afwachten, maar dat kan zeer lang duren. Ze 
zijn nu dus al ruim een half jaar in Nederland, leren spe-
lenderwijs wat van de taal en krijgen binnenkort ook les 
in Nederlands van een vrijwilliger. Maar of de wetgever 
langer verblijf toestaat is nog altijd niet zeker. Syrië was 
een land dat gebukt ging onder een dictatuur, maar nu is 
er een nieuwe president, de zoon van de overleden Assad. 
Of Syrië dan nog als een "gevaarlijk" land wordt be-
schouwd moeten we maar afwachten. 
 
• Paul Theelen  
(namens de werkgroep “vluchtelingen in de knel”) 
 

De diensten in onze parochie 
 
Zondag 28 januari wordt om 11.00 uur in de Jozef en Ma-
riakerk een oecumenische dienst gehouden, met koorzang 
van de Tongelrese Cantorij. 
 
Eveneens op zondag 28 januari staat de eucharistieviering 
van 9.45 uur in de Antoniuskerk in het teken van het tien-
jarig bestaan van de Antoniuskerk. Pastor Harrie van 
Dooren zal voorgaan in deze dienst. 
 
Voor alle dopelingen van het afgelopen jaar en hun fami-
lie: zondag 11 februari wordt om 15.00 uur het doopdank-
feest gehouden in de Jozef en Mariakerk. 
 
Woensdag 28 februari is het Aswoensdag. Er zijn drie 
vieringen: om 9.00 uur in de Jozef en Mariakerk (met een 
gelegenheidskoor), om 18.30 uur in de Antoniuskerk en 
om 19.30 uur in de Martinuskerk (met het Martinuskoor). 
 

 

Op de Bres 
 

• Maandagmiddag van 
15.00 - 17.00 uur 

• Vrijdagochtend van  
10.00 - 12.00 uur 

• In het speeltuingebouw aan 
de St. Josephlaan. 



KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN 
St. Martinus TongelreSt. Martinus Tongelre  

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

 
} Iedere woensdagmiddag kienen  

aanvang 14.00 uur. 
 

} Iedere vrijdagavond prijskaarten, rikken en jokeren  
aanvang 20.00 uur. 

Het bestuur “St. Martinus” 
Secretariaat: ℡ 2812466 

Nieuwe tarieven voor kerkelijke diensten 
 
Elk jaar wordt door het bisdom de tarieven voor kerkelij-
ke dienstverlening vastgesteld. Wij zijn als parochie ver-
plicht hieraan gevolg te geven. Met ingang van 1 januari 
gelden de volgende bedragen voor mensen die geen lid 
zijn van de kerkbijdrage. 
(in sommige wijkbladen zijn per ongeluk nog de oude 
bedragen genoemd!!) 

 
Als u wel lid bent van de kerkbijdrage zijn deze diensten 
gratis! 
 
De kosten voor stipendia zijn ƒ 15,-, ongeacht of u wel 
of geen lid van de kerkbijdrage bent. 

Huwelijksviering ƒ 605,- 

Jubileumviering ƒ 450,- 

Uitvaartdienst ƒ 755,- 

Crematiedienst ƒ 275,- 

Avondwake ƒ 100,- 

Doop 1 jaar kerkbijdrage ƒ 120,- 

1e Communie 1 jaar kerkbijdrage ƒ 120,- 

Vormsel 1 jaar kerkbijdrage ƒ 120,- 

familieberichten  
 
 
Overledenen:  
Henk Grashof,                       71 jr., Satijnvlinderlaan 
Huub van Litsenburg,            85 jr., Joh. Vermeerstraat  
Anna Wijnen-Verest,             86 jr., Koestraat 
Nelleke Kievits-Homs,           72 jr., Merellaan  
Chris Visser,                         79 jr., Heezerweg 
Chris de Groot,                     74 jr., Spoelerstraat  
Jan Pellegrom,                      60 jr., Urkhovenseweg 
Lucia Manders-van Weert,    91 jr., Satijnvlinderlaan 
 
 
Dopen:  
Tom Bijsterveld,                    Antonie Morostraat  
Lisse Lumbantobing,             Morgenroodstraat  
Evi van Gorp,                        Sedanlaan 
Jules Frings,                         Nootdorp 
Tiffany van der Biezen,         Gerard Davidstraat  
Diana van den Biggelaar,      Gerard Davidstraat  
Fieke de Leeuw,                   Fazantlaan 
Chris Kemp,                          Westenbergstraat  
Niels van Laarhoven,            Zuiderzeelaan  
Robert de Vries,                    Zilvermeeuwlaan 
Jordy en Davy Pennings,      Bloemfonteinstraat 
 

In de maanden februari en maart zijn de stallen van 
schaapherder Cor Adriaans en zijn vrouw op zondagmid-
dag weer open. 
 

De toegang is gratis! 
 

Er zijn weer honderden schapen en lammetjes te bezichtigen. 
De openingstijd op zondagmiddag is van 14.00 tot 17.00 uur. 
 
v Cor en Josina Adriaans 
v Doolstraat 7 
v 5641 JC Eindhoven 
v 040-281 34 74 
 



 
IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

 
Elke maandag: 
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoe-
len, 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 gezellig-
heid 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. 
DARTEN vanaf 20.00 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   19 febr - 12 mrt - 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. 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel.  281 13 68 

KKKIENENIENENIENEN   
Elke derde woensdag van 

de maand in: 
't Oude Raadhuis.  

 
Woensdag 21 februari 

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. 

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. 
 

 

Kunst of kitsch 
 
Gezien de geweldige belangstelling bij vorige gele-
genheden zijn we er weer met kunst of kitsch op 
zondag 11 februari.  
 
We hebben opnieuw onze taxateur bereid gevon-
den uw antiek, kunstvoorwerpen en curiosa te be-
oordelen en te taxeren.  
Elke "inbrenger" mag maximaal twee objecten aan-
bieden.  
 
Inbrengen tot 15.00 uur. 
U zult begrijpen dat noch de taxateur noch de or-
ganisatie enige aansprakelijkheid kan aanvaarden 
voor beschadiging of het verloren raken van goe-
deren.  
LET OP: Locatie: Dependance van 't Oude Raad-
huis, 't Hofke 128 
(Blauwe gebouw naast witte school).  
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. 
 
Toegang voor kijkers   ƒ 1,50 
Voor inbrengers             ƒ 3,00 



Wijziging van de inzameling van het Klein Chemisch Afval (KCA) 
Per 1 januari 2001 wordt het KCA niet meer via een rijdende chemokar ingezameld. Dat gebeurt voortaan op 
vaste standplaatsen. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat bleek dat met de rijdende chemokar minder in-
zamelde dan wanneer hij op een vaste standplaats stond. Vanaf nu kunt u eens in de twee weken bij u in de 
buurt uw chemisch afval afgeven. Dat kan tot 's avonds 18.00 uur. U kunt natuurlijk ook op zaterdag terecht bij 
een van de milieustraten (voor Tongelre is de dichtstbijzijnde aan de Gabriël Metsulaan). 
In de loop van januari wordt door heel Eindhoven huis-aan-huis een folder verspreid. In die folder wordt het een 
en ander nogmaals uitgelegd. Daarnaast vindt u in de folder een kaartje van Eindhoven en het bijbehorende 
nieuwe ophaalschema. Daarop kunt u zien wanneer de chemokar bij u in de buurt staat. 
 
 
Aanleg geluidswal aan de Eisenhowerlaan 
Er is weer een stadium doorlopen met betrekking tot de aanleg van de geluidswal aan de Eisenhowerlaan 
(Helmondweg). Na een rechterlijke uitspraak waren er niet langer beletsels tegen het kappen van de bomen die 
moeten wijken voor de geluidswal. Inmiddels heeft de kap van de bomen plaatsgevonden. Binnen afzienbare 
tijd wordt begonnen met de daadwerkelijke aanleg van de wal. Heeft u nog vragen over zaken zoals bijvoor-
beeld de afwatering of de te gebruiken grond voor de wal dan kunt u terecht op het Stadsdeelkantoor. 
 
 
Wegenstructuur rondom de nieuwe brug klaar 
Het heeft wat verkeersproblemen opgeleverd, maar sinds kort is het dan toch helemaal klaar. We hebben het 
over de structuur rondom de nieuwe brug bij het bedrijventerrein De Kade. Die is zodanig veranderd dat de af-
wikkeling van het verkeer voortaan gemakkelijker en sneller en dus beter kan plaatsvinden. Vooral voor het 
vrachtverkeer in het industriegebied en dus ook voor de direct omwonenden zal de verandering in de toekomst 
merkbaar worden. Op korte termijn zal de gemeente dit indrukwekkend staaltje van techniek afsluiten met een 
feestelijke officiële opening van de brug. De directbetrokkenen en omwonenden worden daar vanzelfsprekend 
tijdig van op de hoogte gebracht. 
 
 

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 is het stadsdeelkantoor bereikbaar op telefoonnummer 238 45 00  
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. 



Van mevrouw van Deurzen hebben wij een collectie oude foto’s ontvangen.  Hierboven haar ouderlijke woning aan de Tongelre-
sestraat (tussen de overwegen) In het pand zit nu een wasmachine handel. Voor de woning haar vader en moeder, Theodorus 
van Deurzen (smid) en zijn vrouw Susan Gielissen, oma en kinderen. Deze woning staat ook op de voorpagina. 
Hieronder een schoolfoto uit 1923 met van elk gezin 2 kinderen!  



Mede dankzij inzet buurtbewoners is een 
prachtige kersttocht georganiseerd. 
 
Op maandag 18 december heeft basisschool de Boog 
weer een succesvolle herdertjestocht georganiseerd. 
De kinderen, ouders en buurtbewoners liepen de tocht 
langs 10 taferelen waar steeds een stukje van het 
kerstverhaal te zien was. De route begon op school bij 
het keizerlijk paleis (het koffiekamertje) met een on-
tevreden keizer met zijn dienaren en heel veel pracht 
en praal, de kinderen keken hun ogen uit! De route, 
door sterren  aangegeven ging naar buiten, naar het 
schoolplein waar een heraut de boodschap van de kei-
zer  verkondigde. 
Op het prachtig met lichtjes versierde Hofke liepen de 
kinderen naar het huis van Jozef en Maria 
(Lindeman), waar een zwangere Maria vertelde dat ze 
een verre reis moesten gaan maken, ze had nog koek-
jes gebakken en iedere kind mocht een koekje meene-
men voor onderweg.  
De verre tocht ging verder naar de Loostraat  waar de 
herders in het veld waren met engelengezang en echte 
engelen en natuurlijk 32 echte schapen, dat was voor 
de meeste kinderen een hele ervaring, om echte scha-
pen te kunnen aaien. 
We volgden de ster verder naar de Kluizenaarstraat 
waar een markttafereel te zien was met dorpsbewo-
ners, vuurkorven en een put. 
De route ging verder naar  de Hageheldlaan  waar het 
inschrijfbureau was, alle kinderen mochten hier hun 
naam opschrijven met een veer i.p.v. een pen. We 
gingen door naar de Monarchstraat waar de Wijzen 
ons al stonden op te wachten, in prachtige kleden en 
met kronen op hun hoofd en kostbare cadeaus voor 
het kindje. Alle kinderen kregen hier een gouden 
munt mee. We liepen verder en kwamen bij een weer 
prachtig met lichtjes versierde Monarchstraat, de kin-
deren genoten ervan. 
Onderweg hadden we het behoorlijk koud gekregen 
en we waren erg blij dat we even binnen mochten  bij 
de Merckthoeve om iets te drinken en een beetje op te 
warmen.Weer buiten schrokken we wel van de bede-
laars die daar buiten in de kou stonden. Maar we wer-
den helemaal warm toen we in het stalletje (boerderij 
v.Poppel) het kindje Jezus vonden met Jozef en Maria 
een echte os en ezel. We kregen ook nog beschuitjes 
met blauwe muisjes. 
Het is gebleken dat een goede samenwerking tussen 
ouders, buurtbewoners, leerlingen, oud-leerlingen en 
teamleden, tot zo’n geweldig resultaat kan leiden.  
Nogmaals; alle mensen heel hartelijk dank! 
 
• Team basisschool de Boog. 
 

G e w e l d i g e  H e r d e r t j e s t o c h t    
B a s i s s c h o o l  d e  B o o g 



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 040-2812840.  
U mag natuurlijk ook gewoon langs komen.  
In de schoolvakanties kan ik ook de rest van de week. 
Hopelijk tot ziens. 

Samen op weg gemeente  
Stratum – Tongelre 
Ontmoetingskerk 
Meerkollaan 3 

 
21 jan 2001    10.00 uur Ds W. van Laar uit Gouda 

28 jan             geen dienst wel oecumenische dienst 

                      in Jozef en Mariakerk, Molijnstraat. 

4 febr             10.00 uur Ds W. v. Egmond 

11 febr           10.00 uur Ds J.J. v. Zoelen 

18 febr           10.00 uur Ds D. Blom 

25 febr           10.00 uur Ds J.J. v. Zoelen 
 

Geachte buurtbewoners, 
 
 
De St.Nicolaastijd is weer achter de rug. 
 
 
Ook het afgelopen jaar hebben de Sint en zijn Pieten 
weer een  rondgang gemaakt in "Karpendonk" 
"Koudenhoven" en "Oud Tongelre." 
Dit jaar mochten wij van geluk spreken dat op de dagen 
waarop wij rondgingen de weergoden ons gunstig gezind 
waren. 
Daardoor konden wij weer eens ouderwets met het paard 
rondgaan ondanks dat de weersberichten voor die dagen 
ongunstig waren. 
Wist U dat het afgelopen jaar ruim 1650 kinderen een 
snoepzak mochten ontvangen. 
Maar dit alles is weer voorbij. 
 
Een ieder bedankt voor de belangstelling en medewer-
king, ik hoop dat wij in de toekomst weer op U allen mo-
gen rekenen. 
Verder wens ik U allen een voorspoedig en vooral een 
gezond 2001 toe. 
 
• Namens het bestuur, 
• H.v.Dijk, Voorzitter. 

Babysitten 

Volkstuinliefhebbers 
 
De volkstuinvereniging “Het Looveldje” die haar activiteiten uitvoert 
aan de Loostraat, heeft nog enkele mooie perceeltjes vrij. 
Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met  
Simon van Erp, Tongelresestraat 536, tel 281 14 54. 

Het bestuur 

 
Nieuw in Eindhoven  

voor de dansliefhebbers! 
 
 

Dansen: plezier voor twee..... of meer...... 
Elke zondagmiddag kan er weer gezellig en ouderwets 
worden gedanst in Eindhoven! 
Vooral voor de wat ouderen onder ons is dit dé gelegenheid 
om een paar uurtjes ontspanning en beweging te hebben. 
Tevens is het contact met anderen van groot belang. 
Onze diskjockey draait vooral gezellige dansmuziek uit de 
zestíger en zeventiger jaren.  
 
• U kunt gratis terecht in "Zaal Hofzicht" elke zondag-

middag van 14.00 uur tot 18.30 uur. 
• “Zaal Hofzicht” is te vinden op de Hofstraat 85B in 

Tongelre, Eindhoven.  





Oplossing van vorige maand was: 
 “Eenzame Kerst - Wat is dan liefde - Kom terug - Zo 

heb ik het nooit bedoeld”. 
Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
u Mevr. Martens 
u Mortierlaan 49 
 
De prijs voor haar is  beschikbaar gesteld door onze 
adverteerder: 
u Gebr. v.d. Eijnden 
u Broekakkerseweg 22 
u ℡℡  0800 0225855 (gratis) 

 

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 februari 
2001 in het bezit te zijn van de redactie.   
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door onze adverteer-
der: 
 
u ETOS 
u Van den Heuvel 
u Haagdijk  
 

AALKORF  
AANEENGEZETEN  
AANLADEN  
AANSNEE  
AFDINGEN  
AFGOD 
AFNAME  
AFSLAG  
ALCOHOL  
ALREEDS  
AMBACHTSGILDE  
BEDSTRO  
BOTERSCHOTEL  
BRASSER  
CHIPOLATA  
CRACKER  
DIKBLOEDIG  
DOELWORP  
EDELMETAAL  
EELTACHTIG  
EEUWFEEST  
EITJE 
EMELT  
FACTORIJ  
GEBIT  
GELDEN 
HANDELSMAAT  
HONEND  
INSIGNE  
LANDEIGENAAR  
LANDGENOOT  
LOODSGELD  
METHODE  
NACHTEN  
NAGAAN  
NETELDIER  
OEFENEN  
ONMACHTIGHEID  
OPDUWER  
ORCHIDEE  
OVERZEE  
POLSADER  
RAMEE 
SENORITA  
STEKKER  
TASTEN  
TOTEMPAAL  
UITERST  
VILLA 
VLOEIMAP  
WASEMIG 


