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Want de lente komt er aan!
Zoals u in januari al gemerkt heeft, is het probleem waarmee ons
wijkblad in het begin van het nieuwe jaar te kampen kreeg, voorlopig opgelost.
Wij waren bijzonder blij toen onze penningmeester, na veel
speurwerk, een drukker had gevonden die bereid was ons drukwerk voor een acceptabele prijs (laat dat maar aan onze penningmeester over!!!!) keurig te verzorgen. Want dat zijn twee belangrijke voorwaarden. Ons budget is immers niet onbeperkt en ook
aan kwaliteit willen we niet inboeten. Zoals u aan de uitgave van
januari heeft kunnen zien heeft de drukker de proef goed doorstaan. Als we nu nog goede afspraken met hem kunnen maken
dan is dit probleem ook weer opgelost.
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Heeft u de boerenkiel al tevoorschijn gehaald? Kent u alle carnavalsschlagers al van buiten en wilt u straks hossend en zingend de
optocht mee opvrolijken? Wij hopen voor u, maar vooral ook
voor de kijkers, dat een heerlijk voorjaarszonnetje er een aangenaam kleurrijk schouwspel van maakt.
Want de lente komt er aan! Buiten steken de tulpen de kopjes al
boven de grond uit en er komen al nieuwe scheuten aan bomen en
struiken.
De tijd om te gaan planten en te zaaien breekt weer aan.
Wij doen daar dit jaar ook weer aan mee.
Nog even geduld, in april hoort u meer hierover.
Tot slot nog een heel goed bericht: “De Wisselpen” is terug.
Als er één rubriek goed scoort
dan is het wel “De Wisselpen”.
Nu maar hopen dat het doorgeven niet stagneert en we voorlopig verzekerd zijn van deze
zo gewaardeerde inbreng van
onze lezers.
Veel leesplezier en voor de carnavalsvierders “Alaaf”.

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:
Schaapherder Cor Adriaans (zie ook pag. 17 en de advertentie).

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.

Ik was enigszins verrast toen mij als relatief recente inwoner van Tongelre, ik woon hier “pas” 15 jaar, gevraagd werd
“De Wisselpen” ter hand te nemen. Via deze rubriek ben ik
vooral op de hoogte gebracht van de historische grond waarop ik leef. Dat gebeurde niet met feitenkennis, maar met
verhalen. Verhalen die ruimte laten voor verbeelding, voor
fantasie. En juist dat boeit me dan zo, dat mensen met hun
levensverhalen terugkijken op wat ze allemaal hebben meegemaakt op de plek waar ze wonen of lang gewoond hebben.
Onlangs sprak ik met iemand van 93 jaar
die nu in Stratum woont. Toen ze er achter kwam dat ik op de Wolvendijk woonde, vertelde ze meteen dat ze in deze
buurt geboren en getogen was en hoe ze
tussen de velden woonde in deze buurt.
En hoofdschuddend maakte ze me duidelijk hoeveel er wel niet veranderd was in
de loop der jaren en dat het met deze samenleving zo toch niet door kon gaan.
Ik kon me indenken dat ze op haar leeftijd dat niet meer kon meemaken, tot ze
me foto’s liet zien van haar dochter in
Amerika die haar voor haar verjaardag
een prachtige quilt had gestuurd. Natuurlijk was ze ook in Amerika geweest om
het riante huis te zien waar haar dochter
woont. Iemand van 93 jaar, geboren tussen de velden in een boerensamenleving, bejaard zijnde
op bezoek in een ver land bij haar kind. Wat ze hier in
Tongelre gekregen had, waren nuchtere wortels. Wortels
die ervoor zorgden dat ze waar ze ook kwam haar plek
kende, een huis om te wonen wist te scheppen.
Er is in de afgelopen 15 jaar veel veranderd in Tongelre,
en soms proef ik de nostalgie die uit deze wisselpen lijkt
te vloeien. Wat mij boeit, zoals in het leven van die oude
mevrouw, is de grote variatie aan mogelijkheden die we
hebben. Soms heel bedreigend omdat we er geen greep
op hebben, die variatie komt op alle mogelijke manieren
op ons af, vaak ook heel verrijkend omdat je toch altijd
weer anders en ruimer tegen dingen aan kunt kijken dan
je dacht. Mensen blijken steeds weer anders in elkaar te
zitten dan je ook maar kunt bedenken.
Als ik dan zo door Tongelre fiets, zie ik de grote diversiteit aan stukjes wijk, gerenoveerde flats afgescheiden van
een villabuurt door een autoweg, met aan de overkant
vooroorlogse huizen met daken die zo uit een sprookje

weggelopen kunnen zijn. Een volkstuinencomplex dat
zijn naam van complex alle eer aan doet door de verzameling van bouwsels die door elkaar geplaatst zijn, even
verderop een straat waar met Kerstmis de saamhorigheid
van afstraalt. Een oude straat met een kapelletje, waar altijd wel een kaars brandt voor een mens in zielennood,
onderhouden door de laatste(?) melkveehouder van Eindhoven.
Wat hebben al die mensen die hier
wonen met elkaar? Hebben ze wel
iets met elkaar? Vreemd dat een
spoorlijn genoeg kan zijn om een gevoel van een grens te krijgen, zoals
de brug over het kanaal blijkbaar nog
altijd de grens is tussen Tongelre en
Stratum, hoe makkelijk je er met je
auto ook overheen rijdt. Blijkbaar
hebben wij er toch behoefte aan om
met elkaar een plek af te bakenen
waar wij wonen, dat het gevoel geeft
iets met elkaar te hebben, hoe iel dat
soms ook kan zijn. Goed dat er daarom artikelen geschreven worden in
bladen, die op al die diverse plekken,
in villa’s en flats, op de mat vallen.
Niet omdat we zonodig iets met elkaar moeten hebben, maar omdat we
samen een bijzonder stukje Eindhoven delen, waar het goed leven kan zijn. Blijkbaar is al
fietsend een stukje van mijn levensverhaal verweven geraakt met deze plek, ben ik anders tegen Oud-Tongelre
aan gaan kijken. Belangrijke gebeurtenissen in mijn leven
hebben zich hier afgespeeld. Zonder de diepe wortels van
de oude mevrouw te voelen ben ik door het dagelijks leven met deze plek verbonden geraakt .
Zonder de vraag om iets voor “De Wisselpen” te schrijven, waren deze gedachten waarschijnlijk niet bij me opgekomen. Ik kan dit schrijven dus aanbevelen. Ik
hoop dat ik iets van mijn betrokkenheid bij deze
plek heb laten proeven en geef de wisselpen
door aan een andere inwoner die zich geroepen
voelt om te laten horen hoe zij/hij hier woont
en leeft en tegen deze wijk aankijkt.
•

René Gerlings

Wie doet er mee ?
Een aantal gezinnen in Oud-Tongelre heeft het idee opgevat om
een Eco Team op te starten. Daarvoor zijn een aantal mensen in
de buurt nodig om gezamenlijk het Eco Team Programma te
doorlopen. Alvorens op onze plannen in te gaan wordt eerst
uitgelegd wat een Eco Team is en hoe het tot stand gekomen
is.
Een wereldwijd actieplan
In 1990 is de organisatie “Global Action Plan for the Earth”
opgericht, een internationale non-profit
organisatie met als doel: het behoud van het leefmilieu op aarde.
Vanuit het idee dat iedereen mogelijkheden heeft om een steentje
bij te dragen aan de oplossing van
het wereldmilieuprobleem, ontwikkelde deze organisatie het
EcoTeam Programma: een concreet stappenplan voor ieder huishouden. Inmiddels heeft de organisatie vertakkingen in vele Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten en Azië. In Nederland is in 1991 de stichting Global Action Plan Nederland opgericht. Het EcoTeam Programma is aangepast aan de Nederlandse
omstandigheden en tot nu toe hebben al meer dan 6000 huishoudens in Nederland het programma doorlopen.
Een stappenplan met resultaat
In een Eco Team Programma worden mensen uitgedaagd te kiezen voor een meer duurzame leefstijl. Dit gebeurt aan de hand
van de volgende thema’s:
•
afval,
•
water,
•
gas,
•
elektriciteit,
•
vervoer en
•
inkopen
In het programma ligt de nadruk
niet op praten maar op doen.
Daarom wordt gewerkt met Eco
Teams: een groep gezinnen waarin
mensen samen werken om hun huishouden energiebesparender en milieuvriendelijker te maken. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is ‘meten is weten’. Want als u weet
wat u weggooit en verbruikt, kunt u bedenken
hoe en waar er het beste te besparen valt.
Op deze manier wordt ook zichtbaar hoe u als individu met simpele acties in uw eigen huishouden veranderingen op landelijk
niveau bewerkstelligt. En die veranderingen tellen mee voor iedereen. Zo is er berekend dat een EcoTeamer jaarlijks 64 vuilniszakken minder aan de stoeprand zet. Kunt u zich voorstellen
wat er gebeurt wanneer vele huishoudens deelnemen aan een
Eco Team?
Nuttig én gezellig
Als Eco Team komen buren, vrienden of collega’s één keer per

3 à 4 weken bij elkaar. Om beurten zorgen de deelnemers voor
een informatieve (maar ook een gezellige) avond. Eco Teamers
staan stil bij de dagelijkse gang van zaken en dragen oplossingen
aan waaraan anderen misschien niet gedacht hebben. Bij het uitwisselen van ideeën en tips wordt ook veel gelachen en dat
maakt een Eco Team bijeenkomst tot veel meer dan een
formele avond. Het Eco Team Programma duurt ca. 7
maanden en kost eenmalig f. 75,00 per huishouden. Men
ontvangt een handzaam werkboek en de ondersteuning
van een coach. Na iedere bijeenkomst wordt er een teamrapport gemaakt, waarin u kunt zien hoeveel u heeft
bespaard. Voor het milieu, maar ook voor uw eigen
portemonnee.
Rond ’t Hofke
Een aantal gezinnen in Oud-Tongelre is al enthousiast om een Eco Team op te starten.
Maar daarvoor zijn meerdere huishoudens nodig. Vandaar onze vraag: wie heeft er interesse
om mee te doen? Het maakt niet uit of u jong
of oud bent, alleenstaand of getrouwd, met of
zonder kinderen. Als er voldoende mensen
zijn zullen we een informatieavond beleggen
waar alles over het Eco Team Programma
wordt uitgelegd door een professionele begeleider. Als er voldoende aanmeldingen zijn,
zal vervolgens een Eco Team worden opgestart. In “Rond ’t Hofke” zal regelmatig verslag worden gedaan van de belevenissen en resultaten van het
Eco Team in onze buurt.
Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot
Ans en Frans Langenhuijsen,
’t Hofke 87
(telefoon: 040 – 2817705).
U hoort vast nog van ons …..

MEDEDELING:
Centrum voor fysio- en manuele therapie 'Tongelre'
Bij dezen deel ik u mede dat ik mijn activiteiten in de
bovengenoemde praktijk heb beëindigd.
Mw. Cox-Kemps, dhr. Delemarre, mw. Gudden en
mw Webb-Tax zullen mijn activiteiten en de maatschap voortzetten. Ik wens hen een goede voortzetting van de praktijk en dank hen hartelijk voor de
goede samenwerking in de afgelopen jaren.
m.vr.gr.
Jessy Maas.

Gezocht
Lieve gastouder voor onze dochter van 2,5 jaar.
Voor de ochtenden in de week.
Fam. Van Lent, tel: 040 281 36 01
Na 13.00 uur.

Snertconcert van BLAOSKAPEL "DE KLUNGELS"
BLAOSKAPEL "DE KLUNGELS" uit Eindhoven bestaat
20 jaar en wij organiseren op zondag 18 februari 2001
voor de 19e keer het traditionele snertconcert.
DE BLAOSKAPEL " DE KLUNGELS" onder leiding van
Ad Rondeel heeft een uitgebreid repertoire op het programma staan. De 17 muzikanten spelen gevarieerde
stemmingsmuziek voor ieders wat wils onder het genot
van een heerlijke kop snert.

Het concert begint om 14.00 uur in het trefcentrum
Doornakkers Natalweg 1 Eindhoven.

De toegang is gratis
C. Janssen Plutostraat 37
5632 CG Eindhoven
tel: 040-2429218
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4 dolle dagen carnaval in
’t Wapen van Tongelre

zaterdag 24 februari t/m dinsdag 27 februari
aanvang 20.30 uur
zondagmiddag
kindercarnaval aanvang 13.30 uur

dinsdagmiddag
seniorencarnaval aanvang 13.30 uur

toegang gratis.

JAN SWINKELS “MENNEK
KE
E VAN HET JAAR”
Voor zijn verdiensten voor de Tongelrese gemeenschap heeft de carnavalsvereniging De Tongelreepers Jan met deze eretitel beloond.
De onderscheiding werd hem zondag 11 februari
uitgereikt tijdens een feest in ’t Wapen van Tongelre
aan de Muschbergweg.
Jan zet zich al vele jaren in voor de Tongelrese
jeugd.
Sinds 1963 is hij actief betrokken bij scouting
St. Frans.
Toen het clublokaal van deze groep plaats moest maken voor de nieuwbouwwijk “Beauregard”, heeft hij
heel wat contacten gehad met de gemeente. Jan liet
zich niet zomaar met een kluitje in het riet sturen.
Het resultaat van die inspanning mag er zijn.
Er staat nu een prachtige nieuwe blokhut bij de Wolvendijk, op een ideale locatie, vlak bij het Eckartse
bos, of, zoals men in Tongelre zegt “de bochten”.
Als Tongelre iets organiseert, weet men Jan altijd te
vinden. Hij weet welke wegen bewandeld moeten
worden en dankzij zijn ervaring signaleert hij tijdig
knelpunten en problemen. Zo is hij de organisator
van vlooienmarkten en braderieën.
Voor ons is hij een niet weg te denken lid van onze
redactie. Bovendien draagt hij ook nog zijn steentje
bij, aan de bezorging van ons wijkblad.

Ons redactielid Jan Swinkels is benoemd tot
“Menneke van het jaar 2000”.

Jan, namens de hele werkgroep, van Harte Gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.

•

De redactie van “Rond ’t Hofke”.

Beste buurtbewoners,

Binnen basisschool De Boog is er voor kinderen de mogelijkheid tussen de middag ‘over te blijven’. Het aantal kinderen dat
hiervan gebruik maakt neemt toe. Daardoor hebben we, met
name bij de kleuters op de Avondroodstraat, behoefte aan extra
mensen die dit overblijven willen begeleiden. We zijn dan ook
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de kleuters in de
pauze willen helpen bij de maaltijd en toezicht houden bij het
spelen.
De tijden zijn van 11.30 uur tot 13.00 uur op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag, en er staat een redelijke vrijwilligersvergoeding tegenover.
Vindt u het leuk met kleuters om te gaan en hebt u op één of
meer dagen tijd, aarzel dan niet en bel:

•
•
•

Ingrid Brans 2444519
Wilma Vissers 2815110
Lies Vlemmings 2813820

SENIORFIT TONGELRE
Op verschillende locaties in Eindhoven organiseert de SWOE
bewegingsactiviteiten voor ouderen onder de naam Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Deze activiteiten zijn aangepast aan
de wensen en mogelijkheden van ouderen.
Seniorfit (voorheen 55+ Beweegt) is één van die activiteiten.
Het is een actieve, pittige gymgroep voor senioren, die iedere
week anderhalf uur (inclusief pauze) actief beweegt, onder leiding van een docent.
De les begint altijd met een warming-up en rek- en strekoefeningen. Daarna is er een wisselend programma met diverse
spelvormen.
Soms is er een bijzondere activiteit buiten de sporthal, bijvoorbeeld als afsluiting van het seizoen. Woensdagochtend 9.00 uur,
sporthal Cronjélaan. Kosten ƒ 41.= per kwartaal.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar:

•
•

Dhr. v.d. Wildenberg, Tel: 281.11.48
Dhr. v. Berlo, Tel: 243.77.12

Reductieregeling:
Deze regeling is bedoeld voor alle inwoners van Eindhoven, die
alleen of met meerdere personen één jaar of langer moeten
rondkomen van een minimuminkomen.

KORTING OP SPORT, RECREATIE EN CULTUUR
De maximale vergoeding bedraagt ƒ 200.= per persoon per jaar.

Aanvraag:
•
Dienst Werk Zorg en Inkomen,
•
Deken van Somerenstraat 4,
•
Tel: 040-238.95.55. (09.00 - 12.30 uur)

De diensten in
onze parochie

Adventsactie 2000
Veel mensen zullen al gehoord hebben dat er ruim 4100 gulden
gestort is op de rekening van de stichting Flor Ayuda. Geld dat
bij elkaar gebracht is met de verkoop van spullen uit de wereldwinkel, kaarsen en kaarten en de collecte met Kerstmis. Geld
dat met een ruimhartig gebaar is gegeven, om mensen te helpen
bij de opbouw van een beter bestaan. Wij zijn niet langs hun
armoede heen gelopen.
Voor sommige mensen leek het wel eens moeilijk als we weer
met ons winkeltje achter in de kerk stonden. Mensen die allang
wat gekocht hadden. Maar ieder weekend zijn er weer andere
mensen in de kerk. Zo werd hen ook de gelegenheid geboden
om te kijken en vooral ook te kopen.
Theo Bloem, de oprichter van de stichting Flor Ayuda, was erg
blij met dit grote bedrag. Hij vertelde dat hij zelf ongeveer 3000
gulden aan giften had ontvangen. Alles bij elkaar een overweldigend bedrag, waarvoor wij u allen hartelijk willen bedanken.
Binnenkort gaat Theo naar Guatamala en hij zal ons laten weten
wat er met het geld gebeurt.
Hartelijk bedankt! De MOV-groep.

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

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.
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
maandagavond als de kinderen oefenen. Meer informatie kun je
krijgen bij Irma Keijzers, ( 285 62 03.
Oecumenische thema-avonden, voorjaar 2001
De Raad van Kerken, afdeling
Eindhoven organiseert in het voorjaar 3 thema’s. Zit er misschien
iets voor u bij?
• Herontdekking van bijbelse
visies op God en mens
• Spiritualiteit
• Mensenrechten

We ontvingen een brief van de heer Theo Bloem:
Zeer geachte dames en heren,
graag wil ik u bedanken, mede namens het bestuur van onze
stichting, voor uw donatie welke wij op de giro mochten ontvangen.
Tevens mijn dank voor de gelegenheid, die u mij geboden heeft,
in de parochiekerken een verhaaltje over Guatamala te komen
houden.
Met vriendelijke groeten, Theo Bloem.
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
De diensten in onze parochie
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).

Thema 1 (Herontdekking van bijbelse visies op God en
mens) en het tweede thema (over spiritualiteit) zijn inmiddels
afgerond.
Het laatste thema gaat over mensenrechten. Het wordt gehouden op donderdag 8, maandag 12 en donderdag 22 maart.
Drie avonden zullen worden gewijd aan de problematiek in het
verleden, heden en toekomst van de mensenrechten en de relatie daarvan met religie, cultuur en politiek.

3
3
3

8 maart: de universaliteit van mensenrechten.
12 maart: religie, cultuur en rechten van de mens.
22 maart: mensenrechten in de knel.

Kosten: per thema f25,-, per avond f 10,-.
Plaats en tijd: Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan, steeds om
20 uur.
Inlichtingen en opgave: Raad van kerken, afd. oecumenische
thema-avonden, van Wassenhovenstraat 19, 5613 LJ Eindhoven, ( 211 27 13.
Als er minder dan 15 deelnemers zijn, kan het zijn dat de betreffende bijeenkomst niet door gaat!

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:
• 11 maart
• 18 maart
• 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.

familieberichten
Overledenen:

Annie Baetsen-Linders,
Pauline Boelens- van Horrik,
Ton Henst,
Annie Deen- Martens,
Antonia Kunzler-Smits,
Ria van de Vondervoort,
Christ de Greef,
Johannes Vermeulen,
Christ van Beers,
Hermine Groenefelt-Senawi,
Mia Korting-Cuypers,
Wilhelmina van Veen-Damen,
Rowan Hendriks,

Dopen:

Pleun Bommezijn,
Amber Swinkels,
Boyd van den Broek,
Noa Basten,
Guusje Bruin,
Robin van de Laar,
Valiano Mastbroek,
Rowan Hendriks,

81 jr., Satijnvlinderlaan
44 jr., Antonie Morostraat
39 jr., Aalsmeer
77 jr., Tongelresestraat
91 jr., Molijnstraat
70 jr., Mortierlaan
87 jr., Mortierlaan
72 jr., Zwaanstraat
88 jr., Molijnstraat
75 jr., Ruysdaelbaan
63 jr., Apollovlinderlaan
91 jr., Joost de Momperstraat
0 jr., Haagbeemd
Kasteellaan
Monarchstraat
Radiostraat
H.V.de Vriesstraat
Wapendragerstraat
Muzenlaan
Paulus Potterstraat
Haagbeemd

Huwelijk:

Herman Savenije en Antoinette Heijmans, 26 januari
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
vrienden, buurtgenoten en kennissen bedanken voor
alle blijken van medeleven bij het overlijden van mijn
echtgenote Loes.
Frans v/d Dungen
Zwaluwstaartweg 11

In memoriam Mia Korting-Cuypers.
Woensdag 17 januari overleed Mia Korting-Cuypers in
het Catharinaziekenhuis.
Mia is in 1937 in Eersel geboren. Toen zij in 1961 met
André Korting trouwde kwam zij naar Tongelre. Daar
hadden zij niet alleen de zorg voor een levensmiddelenzaak en slijterij, maar ook voor zaal “Hofzicht”. In deze
zaal konden de Tongelrese mensen terecht voor feesten,
partijen, koffietafels enz.
Mia was snel ingeburgerd in Tongelre. Iedere echte Tongelrenaar kende haar.
Ze was bijzonder gastvrij. Niet alleen in “het zaaltje”,
zoals zij “Hofzicht” vaak noemde, maar ook in haar keuken aan de Tongelresestraat heeft ze heel wat kopjes koffie ingeschonken.
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stond zij samen
met André klaar om de Tongelrese mensen van dienst te
zijn. Ze was vaak in de winkel te vinden om de klanten te
helpen. Voor veel mensen was de dagelijkse of wekelijkse gang naar hun winkel een aangename bezigheid. Het
was een ontmoetingsplaats. Mia kende de meeste van
haar klanten met al hun lief en leed en stond hen altijd
vriendelijk en belangstellend te woord. De klanten hebben deze persoonlijke benadering altijd erg gewaardeerd.
In 1994 sloten zij de winkel. Voor velen was dat een
groot gemis.
Toen Mia in 1997 plotseling erg ziek werd, ging ook zaal
“Hofzicht” over in andere handen. André en Mia wilden
wat meer rust en meer tijd voor elkaar hebben.
Drie jaar heeft Mia nog kunnen genieten van hun nieuwe
huis met tuin. Vooral de tuin was voor haar een waar genoegen. Drie jaar is, zeker voor iemand die zo hard gewerkt heeft en zoveel jaren voor anderen heeft klaar gestaan, veel te kort. Tongelre had haar samen met André
nog heel veel fijne jaren gegund. Helaas, het heeft niet zo
mogen zijn.
Dat men haar niet gauw zal vergeten bleek wel toen Tongelre op 22 januari in een overvolle kerk afscheid van
haar nam.
Wij wensen André en zijn kinderen heel veel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.

’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 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.

KIENEN
Elke derde woensdag van
de maand in:
't Oude Raadhuis.
Woensdag 21 februari
en 21 maart 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.

Vlooienmarkt
Op zondag 11 maart organiseren we weer onze
traditionele jaarlijkse vlooienmarkt in 't Oude
Raadhuis van 12.00 tot 16.00 uur.
U kunt dan uw overbodige spulletjes bij ons kwijt.
Het gaat hier wel om kleine huishoudelijkecq elektrische artikelen (meubelen, koelkasten e.
d., kunnen we wegens ruimtegebrek, niet accepteren).

Heeft u nog spullen?
Vanaf 21 februari kunt u die afleveren bij 't Oude
Raadhuis. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid
zijn dan kunt u vanaf 21 februari de conciërge bellen om met hem een afspraak te maken voor ophalen.
Het telefoonnummer is 281 17 37.
Toegang vlooienmarkt ƒ1.-

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.

WONING IN SPANJE.
Wij hebben een woning te huur in Spanje. +- 35
km. ten Zuiden van Alicante en 10 km. van het
strand.
Twee slaapkamers, 4 bedden, TV, wasmachine,
oven, magnetron, complete keuken, overdekt terras, tuin, prachtig uitzicht vanaf 400 mtr. hoogte.
Gezond subtropisch klimaat.
Prettige en rustige omgeving, supermarkten,
zwembaden, openbaar vervoer.
Huur n.o.t.k. afhankelijk van o.a aantal personen,
de duur en de tijd van het jaar.
Na 17.00 uur bellen 2812337.

Eerste openbare vergadering van de
Stadsdeelcommissie

Wegenstructuur rondom de nieuwe brug
nu toch echt bijna klaar

Het Stadsdeelkantoor is de ambtelijk vooruitgeschoven
post van de gemeente. De meeste mensen in Tongelre weten ons kantoor te vinden. Wat nog niet iedereen weet:
sinds kort hebben we in Tongelre ook een politiek vooruitgeschoven post: de Stadsdeelcommissie.
Wat valt daarover te vertellen?
Om kort te gaan: de commissie bestaat uit negen leden
waarvan er zeven gemeenteraadslid zijn. Samen gaan ze er
voor zorgen dat vragen en problemen uit Tongelre politiek
op de agenda komen.

Onze excuses. In Rond ’t Hofke van vorige maand meldden wij in deze rubriek onterecht dat het werk rondom de
nieuwe brug klaar zou zijn. Helaas is dat op dit moment
nog steeds niet helemaal het geval. De planning was verkeerd aan ons doorgegeven. Daardoor dachten wij dat tussen het aanleveren van onze tekst en het daadwerkelijk
verschijnen van de vorige Rond ’t Hofke de werkzaamheden afgerond zouden zijn. Volgens de laatste planning (en
bij normale weersomstandigheden) zal het werk rond de
carnavalsdagen afgerond zijn. Zoals we vorige maand al
schreven is de verwachting dat de afwikkeling van het verkeer daarna voortaan gemakkelijker en sneller en dus beter
plaats zal vinden.

Inmiddels hebben de leden van de commissie afspraken
gemaakt op welke manier ze willen gaan werken. Ze zijn,
als ze dat al niet waren, wegwijs gemaakt in het stadsdeel
en willen nu de mensen uit Tongelre zelf horen. U kunt uw
stem laten horen door naar hun vergaderingen te komen.
Deze zijn openbaar en vrij toegankelijk. De eerste vergadering staat gepland voor 6 maart a.s.
Ook voor de overige vergaderingen van dit jaar zijn data
vastgesteld. Alle vergaderingen beginnen ’s avonds om
19.30 uur en zijn in het Stadsdeelkantoor aan de Generaal
Bothastraat 1.
De data zijn:

dinsdag 6 maart 2001
woensdag 20 juni 2001
dinsdag 11 september 2001
dinsdag 11 december 2001

Opening tijdens carnavalsdagen
Tijdens de carnavalsdagen gelden voor het Stadsdeelkantoor enigszins gewijzigde openingstijden.
Op maandag 26 februari hebben we geen avondopenstelling. Wij zijn dan wel geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Op dinsdag 27 februari zijn wij ’s middags telefonisch niet
te bereiken. Wij wensen u veel carnavalsplezier.

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.

Bent u niet in staat naar een van de vergaderingen te komen? U kunt uw vragen, opmerkingen maar ook initiatieven sturen naar het Stadsdeelkantoor. Zij zorgen dan voor
verdere doorzending. U kunt ook bellen met de voorzitter
van de Stadsdeelcommissie, de heer Bert Willemsen (tel
040-252 9657) of mailen:
g.willemsen@gemeente.eindhoven.nl

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

Zet er dan even bij dat het voor de Stadsdeelcommissie
Tongelre is. Wilt u graag tijdens een van de vergaderingen
het woord voeren? Dat kan. U moet dan van tevoren wel
spreektijd aanvragen. Daarvoor kunt u ook op een van bovenstaande adressen terecht.

Stadsdeelkantoor Tongelre
Generaal Bothastraat 1
5642 NJ Eindhoven

En per e-mail: stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl

Naast het pand van smid van Deursen
(tussen de twee overwegen aan de Tongelresestraat) waarvan de foto vorige
maand onze voorpagina sierde is later dit
winkelpand gebouwd. Hierin was eerst
een fietsenzaak en later een sigaren- en
sigarettenhandel van de familie van
Deursen gevestigd.
Het pand staat er nog steeds.

Hieronder een foto van een Bestuursvergadering in ‘t Oude Raadhuis. Vermoedelijk eind ‘70 of begin ‘80.

Babysitten

NIEUW!! BABYSITHOEK
Een feestje, of je moet plotseling weg? Is het moeilijk om
een babysit te vinden? De redactie van Rond 't Hofke biedt
de mogelijkheid om dan even in de laatste uitgave van ons
blad te kijken om een babysit te zoeken.
Natuurlijk kunnen wij dat niet zelf regelen doch wij bieden
jongens en meisjes de mogelijkheid om zich middels een
briefje op te geven als babysit.
Deze namen worden in de BABYSITHOEK vermeld met
leeftijd , adres en telefoonnummer. 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, adres en
telefoonnummer en deponeren dit briefje in de brievenbus
van het Oude Raadhuis t.a.v. Rond 't Hofke.
Wij hopen op een goede respons en denken daarmee onze
lezers van dienst te kunnen zijn.

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.

DE BEVERS ZIJN WEER
BEGONNEN
Sinds enkele weken is de bevergroep van Scouting St. Frans weer
aan het draaien. Het beverlokaal is helemaal ingericht en
alle materialen die nodig zijn om het spel van Hotsietonia
te spelen zijn aanwezig.
Heb je zin om eens te komen kijken en ben je tussen de 4
en 7 jaar dan ben je welkom op zaterdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in het nieuwe scoutinggebouw aan de
Vuurvlinderstraat.
Je kunt natuurlijk ook even bellen naar 2816186.
•

Scouting St. Frans.

Samen op weg gemeente Stratum – Tongelre
Ontmoetingskerk
Meerkollaan 3
Zondag 18 febr.
Zondag 25 febr .
Zondag 4 maart
Zondag 11 maart
Zondag 18 maart
Zondag 25 maart

10.00 uur Ds D. Blom
10.00 uur Ds J.J. v. Zoelen
10.00 uur Ds J.J. v. Zoelen
10.00 uur Ds H de Leede
10.00 uur Ds J.J. v. Zoelen
10.00 uur Dr W.v.Egmond
afscheidsdienst

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

OPEN DAG BIJ COR
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.

In de maanden februari en maart zijn de stallen van
schaapherder Cor Adriaans en zijn vrouw op zondagmiddag 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.
Cor en Josina Adriaans
Doolstraat 7
5641 JC Eindhoven
040-281 34 74

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. 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

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

•

Paul Kemper tel: 281 38 76

Zoekertjes inleveren bij de redactie; kosten fl. 2.50 bij vooruit betaling.

Twee buurvrouwen zoeken hulp. De ene week 3 uur bij de een en de andere
week bij de ander. ƒ 15.= per uur. Tel: 2812917 of 2812203
OPPAS GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze 3 kinderen van 6, 4 en 2 jaar, voor ongeveer 1
tot 2,5 dag(en) per week. De dagen kunnen in overleg afgesproken worden. De meeste tijd
zal onder schooltijd vallen en dan zijn er twee naar school. Zij worden door ons weggebracht
maar moeten een enkele keer wel opgehaald worden en daarvoor is de beschikking over een
auto gewenst. Als u interesse heeft in een leuke baan als oppas of als u iemand weet die dat
graag zou willen doen neem dan even contact op met ons. Fam. Haenen 040 - 2814040

Graaf Folke Bernadotte
Groep II Eindhoven
Scouting Groep II bestaat 85 jaar
De scouting Graaf Folke Bernadotte Groep II te Eindhoven
bestaat in maart 2001 al 85 jaar. Dit gaan we natuurlijk vieren
met een reünie. vandaar:

Gezocht: oud leden en oud leiding
van onze groep.
Groep II is in maart 1916 opgericht. Vanaf 1 december 1948 is
de naam Graaf Folke Bernadotte aan de groep gegeven.
Groep II heeft op vele plaatsen in Eindhoven gezeten: Kortonjo, St Jorisstraat, Voorterweg, Gagelstraat. Op de locatie in de
Harmoniestraat veranderde de groepsnaam. Vervolgens zat de
GFB aan de Rodenbachlaan, de Johan de Witlaan en tenslotte
de Johan van Oldenbarneveltlaan.
Bent U lid geweest, of kent U nog anderen die lid zijn geweest
van de groep, dan zouden we het op prijs stellen als u contact
met ons op zou willen nemen.
Wij hopen van U te horen.
Met vriendelijke padvindersgroet, namens Graaf Folke Bernadotte Groep II,
Jeroen Frankenmolen. Groepsvoorzitter.
correspondentie:
•
GFB
•
p.a. Olmenlaan 15
•
5616 LC Eindhoven
•
040-2523932

E-mail: GFB.II@chello.nl
Website: www.chello.nl/~r.vanderkruijs

Wat moeilijk!!!!
Het wil toch maar niet lukken om voor onze 55+ telefoon (Informatie Advies Centrum) voldoende bezetting
te krijgen.
We komen nog een paar mensen (m/v) te kort om ’t goed
te laten “draaien”.
We zoeken gemotiveerde 55 plussers, die bereid zijn een
dagdeel per week aan de telefoon te werken.
Kunt u goed luisteren en zich inleven in de problemen of
vragen van de ander? Neem dan contact met ons op. Wij
zorgen er voor dat u goed voorbereid en begeleid wordt.
Een gezellig team zal u welkom heten op ons adres:
Paul Krugerlaan 55.
•
•
•

Groetjes alvast, I.A.C.
Informatie:
Lenie Versfeld, tel: 281 11 50

Bezoek dierenasiel
Hoi allemaal
Maandag 9 oktober ging groep 5 naar het díerenasiel.
We hadden veel honden gezien.
En we hadden kittens gezien. Ik vond het wel een leuke dag, We hadden veel plezier gehad.
Maar puppy's waren er niet,
En er waren ook nog twee ratten.
En een man en een vrouw die ons rondgeleid hadden heten: Rob en
Dionne. Ze waren heel lief.
En dat was er gebeurt in groep 5 op 9 oktober.
groetjes Maaike Bosman

Uit de
schoolkrant

ACHTERHUIS
ANNE DE VRIES
ARBEIDERSHUISJE
ARIE
ARMOEDE
ASSEN
BARTJE BARTELS
BEDSTEE
BIKKELEN
BOER WAPSE
BOEZEROEN
BOKSPRINGEN
BOOMGAARD
BORSTROK
BRUINE BONEN
BUREN
BIJEENHOKKEN
DERK MET DE HELM
DIAKEN
DIKKE JAN
DOKTER
DRENTHE
DROMERTJE
EGBERT
GEERTJE
GEIT
GERT
GLUPERTIEN
HARM
HEIDE
HELPEN
HERBERG
HOUTJES HAKKEN
HUNZELOO
JAARGELD
KERK
KLABATSE
KLAPPEN
KLOMPEN
KNECHT
KNIKKERS
KOLOMKACHEL
KOPPIG
KRAAMVISITE
KRIBBETJE
LAMMECHIEN
LUIZEN

RUZIE
SCHARENSLIJPER
SCHOOL
SLIM
SLOVEN
SNIBBECHIEN
SPAREN
SPEKVET
STELEN
STOOKHOK
STROPER
TABAKSPRUIM
TELEVISIESERIE
TOBBEN
TROUWEN
TUIN
TURFBAK
VADER
VERDRIET
VERHUIZEN
VERHUREN
VERKERING
VERLIEFD
VERSLETEN KLEREN
VLEIEN
VLOEKEN
VRAGEN
VRIENDJES
VROUW BOENDER
WAAGHALZERIJ
WEGLOPEN
WERKEN
WERKLOOS
WONDER
WUBBECHIEN
ZANDWEG
ZOLDER
ZORGEN

MELKEN
MISÈRE
MOEDER
NABERHULP
NADENKEN
NATUUR

NIJDIG
OME KOO
ONTSLAGEN
OP DE POF
OPOE TJOBBE
PIEKEREN

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 maart
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

Automobielbedrijf
Henny Goossens
Urkhovenseweg 15
Tel: 040 2813636

PÍETEROLIE
PLAAGGEESTEN
PLOEGEN
PLOETEREN
PRAKJE
RIEKIE

Oplossing van vorige maand was:
“VEEWAGEN”.
Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:

3
3

N. Timmermans
Ambonplein 8

De prijs voor haar is beschikbaar gesteld door onze
adverteerder:

3
3
3

ETOS
Van den Heuvel
Tongelrsestraat

