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Vorige maand hielden wij voor de zevende keer onze jaarlijkse inzamelingsactie.
Na al die jaren is het organiseren daarvan niet meer zo’n probleem. We
hebben een goed draaiboek en iedereen weet wat er van hem of haar
verwacht wordt. Dat onze bezorgers daar een groot aandeel in hebben
zult u begrijpen.
Als zo’n jaarlijks terugkerende inzamelingsactie zes keer perfect verloopt dan dreigt het gevaar dat het sleur gaat worden en je het goede resultaat en de inzet van iedereen maar heel gewoon gaat vinden. Het gaat
immers altijd goed, onze bezorgers staan toch altijd klaar en over de opbrengst hebben we toch nooit te klagen!
Wij kunnen u verzekeren dat dat bij ons absoluut niet het geval is. Wij
vinden het niet gewoon en van zelfsprekend dat alles zo goed verloopt.
Er heerst rond deze tijd bij ons altijd een zekere spanning. En ieder jaar
dringt het na afloop weer tot ons door dat wij gezegend zijn met een
fantastische groep bezorgers, die niet terugschrikken voor wat extra
werk en ….. dat u heel goed beseft dat we het zonder uw financiële
steun niet redden, want het resultaat was weer geweldig.
De voorlopige opbrengst bedraagt ƒ 9837,85. Onze hartelijke dank!!!!
Na zo’n uitslag en de positieve reacties op enkele enveloppen en acceptgiro’s ( zie hieronder) weten we dat ons wijkblad nog steeds gewaardeerd wordt en gaan we met nieuwe energie verder.
Mocht onze bezorger u niet thuis hebben aangetroffen dan heeft deze
een briefje bij u in de bus gedaan. U kunt dan alsnog uw bijdrage storten op bankrekening nr. 17.82.25.983 t.n.v. Wijkblad “Rond ’t Hofke”.

Kopij moet altijd voorzien zijn van naam
en adres van de afzender, liefst op diskette maar geschreven of getypt mag
ook, eventueel met foto’s of logo’s.
Inleveren bij ‘t redactieadres, ‘t Oude
Raadhuis, t.a.v. wijkblad Rond ‘t Hofke,
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of bij
een van de redactieleden.
E-mailadres:
p.haans@hccnet.nl
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.
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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.

Vanavond gebeld door André v.d. Broek met de vraag om de
wisselpen over te nemen, om iets te schrijven voor in het
maandblad Het Hofke.
Ik vind die rubriek heel leuk en lees het altijd met plezier, maar
om zelf iets te schrijven daar schrok ik toch wel van. Maar ik
probeer het maar.
Ik ben geboren op het Philipsdorp in 1917, dus nog net in de
eerste wereldoorlog. Ik was toen al een crimineel want mijn
moeder ging met mij in de kinderwagen suiker smokkelen.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Woensel.
Toen ik van school afkwam heb ik examen
gemaakt voor de Philips Bedrijfschool.
Wel gelaagd maar niet geplaatst, er waren er
teveel over van het jaar daarvoor.
Toen maar een baantje gezocht. Ik werd
jongste bediende bij kapper Harrie Wijn op
de oude Fellenoord, 3 jaar volgehouden toen
naar Frans v.d. Witteboer. Na 2 maanden
daar ben ik weggegaan want de kinderluiers
mangelen daar had ik geen zin in. Toen naar
Philips in 1934. In 1937 onder dienst, niet
lang, vijf en een halve maand, en afgezwaaid
als korporaal. Toen 29-8-1939 op mijn verjaardag onder dienst vanwege de mobilisatie.

hij het onderduiken goed was doorgekomen.
Hij was goed en wel in dienst,trapte op een mijn en is met militaire eer begraven van uit de Martinuskerk. In 1942 werd onze
eerste zoon geboren, van alles hadden wij nodig, maar er was
weinig te koop of te krijgen want alles was op de bon. Gelukkig
konden wij van kennissen tien babyluiers kopen à ƒ 2,50 per
stuk. Tweedehands weliswaar maar we waren er erg blij mee.
Ook in 1942 kwam ik in het Binnenziekenhuis terecht. ‘s Nachts
kwamen er altijd veel vliegtuigen over
die naar Duitsland gingen om te bombarderen.
Overal knalde het afweergeschut van het
vliegveld, IJzerenman en van de Philipsgebouwen. Boven mijn bed in het ziekenhuis stond op een console een heel groot
heiligenbeeld, ik was als de dood zo bang
dat die bij het bombardement in mijn bed
zou vallen.

De Condensatorstraat was maar een klein
straatje. De Kalverstraat bestond nog niet
dat was een stukje land met kuilen en
bulten,het heette dan ook Den Bult. Veel
was er dan ook niet te beleven. Alleen ‘s
avonds veranderende er wel iets er stopte
Tot 7 juni 1940. Toen de oorlog uitbrak lag
nog al eens ‘n kolentrein. Den Bult
ik in Heeswijk. In die vijf dagen oorlog hebJan Nagelkerke
kwam dan tot leven, uit alle hoeken en
ben wij gelopen met volle bepakking naar
gaten kwamen de mensen, en beklommen de wagons met zakLeerdam, en ben daar zeven weken krijgsgevangen geweest van
ken
en tassen. In de Condensatorstraat werd dan huis aan huis
de Duitsers. Toen een “ausweis” gekregen van Philips en ik kon
gebeld, een teken dat er een trein stilstond. Een keer werd er ‘s
weer gaan werken.
nachts gebeld, ik mijn bed uit half aangekleed en de lijn op.
Intussen had ik ons Paula leren kennen, wij woonden vlak bij
Het was pikke donker en maar lopen en vallen maar geen trein
elkaar en als het avond werd keek zij boven uit haar raam en ik
te zien. Er was alleen maar iemand lollig geweest. Een keer ben
uit ons raam. En voor het slapen gaan zwaaiden wij naar elkaar.
ik door de politie gepakt. Die man had twee grote honden bij
In 1941 zijn wij getrouwd. Paula 22 jaar en ik 25 jaar.Wij moeszich en ik durfde niet weg te lopen. Maar toen ik hem vertelde
ten trouwen van haar moeder want dan hoefde ik niet naar
dat wij thuis kleine kinderen hadden liet hij mij gaan. Na de oorDuitsland. Wij hebben toen een jaar bij ons thuis ingewoond en
log verhuisden we in de straat naar no. 4. Toen kreeg ik een opkregen een huis in de Condensatorstraat 10 in 1942.
roep als oud militair, en moest ik bij de luchtbescherming. Dat
Tijdens het bombardement op Eindhoven zaten wij bij de buren
vond ik niet zo leuk en melde mij bij de reserve politie. Dit heb
in de schuilkelder, nou schuilkelder, het was een greppel in de
ik volgehouden van 1953 tot 1978. Toen naar het St.Jorisgilde
tuin afgedekt met pakken strooi en daar wat zand over. Daags na
Stratum van 1968 tot 1983 als raadsheer geweerschieten en de
het bombardement zakte heel het geval in elkaar.Ook hadden
laatste vijfjaar als gildebeheerder in de oude Kodijko fabriek bij
wij twee onderduikers, mijn broer die was gevlucht uit Berlijn
de hefbrug, waar ons gildelokaal was.
en Jo van Eyk uit Tongelre die ‘s nachts bij ons sliep. Jo ging na
de bevrijding bij het Engelse Rode Kruis uit dankbaarheid dat
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•

Nou ben ik 26 jaar met pensioen dus wel de tijd gehad om uit te
rusten en bij leven en welzijn op te gaan naar mijn 84 ste verjaardag.

•

Dit was dan mijn kort verhaaltje in ‘n lang
leven.
Jan Nagelkerke

Ik geef de wisselpen aan Peter Nagelkerke.

Start eco-teams rondom het Hofke
Naar aanleiding van de oproep in de vorige
editie van Rondom het Hofke en een rondgang door vrijwilligers van het eco-team centrum regio Brabant
in onze buurt hebben verschillende gezinnen interesse getoond
voor de eco team gedachte.
Op donderdag 26 april is een start gemaakt met het op zetten
van een aantal eco-teams.
Na een voorstel rondje van wie is wie en wat versta je onder
duurzaamheid, werd door Claudia van Dongen van het Ecoteam centrum Brabant een uitleg gegeven van de doelstelling en
het te volgen programma.
Deze opzet is, door het houden van 7 bijeenkomsten waarop
verschillende thema, s worden behandeld op het gebied van Afval, Inkoop, Elektra, Gas, Water en Vervoer een duurzaam gedrag aan te leren en op de onderwerpen te kunnen bezuinigen en
er duurzamer mee om te kunnen gaan
In de uitleg kwam duidelijk naar voren dat “alles mag en vooral
niets moet “. iedere deelnemer kan zelf bepalen tot hoever men wil

gaan maar door met elkaar er over te praten kan men elkaar stimuleren en elkaar tips geven
De teams zullen werken met een werkmap en met tips van een
eco-team coach in hun programma worden begeleid.
de resultaten van bezuinigingen zullen worden gemeten en vast
gelegd en besproken worden
Momenteel hebben in Eindhoven 1200 huishoudens aan het programma meegedaan en deze deelnemers bereikte een besparing
van gemiddeld 10 tot 20 %.
Er hebben een 4 tal huishoudens zich opgegeven om te starten
in een Eco-team om zo een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.
Misschien heeft u als nog interesse of wilt u wat weer te weten
komen over het Eco-team gebeuren, dan kunt u bellen met

• Frans Langenhuysen, `t Hofke 87, telefoon 2817705
• Of op internet:
• www.ecoteam.nl en www.global-action-plan.nl

"WAAR ZIJN WE NOU HELEMAAL MEE BEZIG"
De laatste maanden staan er diverse berichten in het Eindhovens
Dagblad en in Rondom 't Hofke over de Beukenlaan en het Wasven. Er wordt gesproken over het afsluiten van de Beukenlaan,
een kleur- en verhalenwedstrijd voor de jeugd (zie elders in dit
blad), een onderzoek naar de staat van onderhoud, een eigen internet-site (wasven.nl), het aanleggen van een natuurlijk fietspad, het herplanten van beuken en nog veel meer. Dit alles wordt
georganiseerd door een enthousiaste groep mensen uit Tongelre
die zich inzetten voor het behoud van "het groene hart van Tongelre". Deze groep mensen heeft tot nu toe verschillende namen gehad zoals "actiegroep de Beuk erin", Lokale Agenda 21
en recentelijk "SMS/Beukenlaan e.o.". Dit alles maakt het er
voor iedereen niet makkelijker op wie we zijn, waar we voor
staan en waar ze nog allemaal mee bezig zijn.
Vandaar dat we nu één duidelijke naam gekozen hebben: belangengroep Wasven.nl. Onder deze noemen zullen de
komende periode tal van activiteiten worden georganiseerd voor
het behoud op van de Beukenlaan en het Wasven.
Om de herkenbaarheid te verhogen hebben we ook een logo ontworpen: 't wasventje (zie tekening). In ons logo zien we een
wasventje met schild die ons groene hart van Tongelre beschermt.

Om iedereen kennis te laten
maken met de belangengroep, de doelstellingen en
komende activiteiten wordt
er een informatieavond georganiseerd op dinsdag 12 juni
om 20.00 uur in Het Oude
Raadhuis. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte
welkom op deze avond. Alle
bewonersorganisaties
'rondom 't Hofke' krijgen een uitnodiging in de bus. Mocht u
deze onverhoopt niet krijgen of zelf geïnteresseerd zijn, dan kunt
u zich opgeven bij ondergetekenden.
Uiteraard zullen we ook in Rond 't Hofke verslag uitbrengen van
'de belevenissen van 't Wasventje'.
Namens belangengroep Wasven.nl
Frits van Geffen (tel. 2813694)
Alfred van Kempen (tel. 2908055)

HARMONIE "DE EENDRACHT"
VOORSPEELMIDDAG HARMONIE DE EENDRACHT.
Op 21 april jongstleden heeft "De Eendracht" haar jaarlijkse
voorspeelmiddag gehad. Deze middag houdt in dat verwacht
wordt van alle leden, leerling of gevorderde vanuit het groot orkest dat zij een stukje spelen. Hetzij alleen of bijvoorbeeld met
een aantal.
We hadden deze middag een 17-tal optredens waarvan bijna
geen solisten. Dat houdt in dat er toch zo'n kleine vijftig mensen
hebben meegespeeld. Toch een leuke opkomst.
Deze voorspeelmiddag is een jaarlijks terugkomend item van de
harmonie. Het is de bedoeling dat (zeker voor de leerlingen) ouders, vrienden en familie eens kunnen horen wat hun kroost in
het afgelopen jaar geleerd heeft. Alleen les hebben is niet zo motiverend. Het is uitermate van belang dat zodra leerlingen de belangrijkste 7 toonladders kunnen blazen, zij in het Opleidingsorkest van de harmonie worden opgenomen. Op deze manier leren
zij samen te musiceren en daar moet niet te licht over gedacht
worden. Als je als beginnend muzikant je eigen partij kunt blazen en iemand naast je blaast een totaal andere partij valt het niet
mee om toch je eigen deel door te blazen en door te luisteren
naar je collega, dit in te passen en zo te zorgen dat het muziek
wordt. Vaak zie je dan ook dat muzikanten, die nog niet zo gewend zijn aan het samen blazen, de melodiepartij spontaan mee
gaan spelen, zonder dat zij hiervoor de noten hebben staan.
Op deze voorspeelmiddag kan en moet iedereen dus laten zien wat
zij wel en ook wat ze niet kunnen. De meest doorgewinterde muzikant raakt nog wel eens de weg kwijt (ikzelf dus). Het spelen voor
eigen publiek met je eigen dirigent als jury is het spannendste wat je
je in kunt denken. Een concours is er niets bij.
Na alle commotie van het voorspelen en na uitreiking van de

juryrapporten is er ook een jury in het leven geroepen om te bepalen wie zijn of haar instrument het mooiste gepoetst heeft. Deze winnaar mag zich de eigenaar van een zelfgebakken appeltaart noemen.
De bakster van dit jaar had zo'n mooi exemplaar gebakken, dat
zij er zelf moeite mee had om hem af te staan.
Kortom het zijn geweldige verenigingsmiddagen, die zeker ook
voor de toeschouwers, onder het genot van een hapje en een
drankje de moeite waard zijn om bij te wonen.
"Een tip voor volgend jaar" De zaterdag voor Koninginnedag.
Vast agendapunt.
Overigens is Harmonie De Eendracht twee keer in Tongelre te
horen en wel op 5 mei in de ochtend en op 10 mei bij het inhalen
van de avondvierdaags op 't Hofke.

Vergeet ook 17 juni aanstaande het buitenconcert niet.
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de Harmonie,
dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of een berichtje bij Gemeenschapshuis De Ronde achterlaten en u aanmelden
als muzikant of als leerling.

•
•
•

Ilonka Trommelen
PR & Voorlichting Harmonie De Eendracht
Tel. 040-2839356

KONINKLIJKE ONDERSCH
ONDERSCHEIDING
EIDING VOOR WIJKBEWO
WIJKBEWOONSTER.
ONSTER.
VRIJDAG 27

MEVROUW L.VAN DOOTINGH-HEIJUNGS, PIERSONHOF 6,
TOT LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU.

APRIL WERD
BENOEMD

Mevr. Dootingh zet zich al vele jaren als vrijwilligster in voor onze samenleving.
Vanaf ’88 is zij actief betrokken bij de Vrouwen Advies Commissie. Deze commissie
geeft adviezen over praktische bruikbaarheid
van woningen en woonomgevingen en richt
zich in eerste instantie op de sociale woningbouw in heel Eindhoven.
De leden van deze commissie letten o.a. op
de inrichting van de keuken, de bereikbaarheid van het toilet ook met rollator, hoe en
waar stopcontacten geplaatst worden, geen of
hele lage drempels enz., dit alles om het
wooncomfort van de toekomstige bewoners
te bevorderen.
Zo hebben zij ook geadviseerd bij de bouw

van Résidence “t Hofke” en de flat bij Beauregard.
Dankzij de cursussen die deze vrijwilligsters
gevolgd hebben wisten zij een goed onderbouwd professioneel advies te geven waar men
steeds minder omheen kon en waar in de loop
van de jaren steeds beter naar geluisterd werd.
Na 6 jaar voorzitterschap heeft Mevr. Dootingh de hamer overgedragen. Dat wil niet zeggen dat ze niet meer geïnteresseerd is, integendeel, “Zo gauw het mogelijk is ga ik bij de
nieuwbouw aan de Tongelresestraat tegenover
het klooster kijken”, aldus Mevr. Dootingh,
“en als er nog mensen zijn die hun vrije tijd
aan dit mooie en interessante werk willen besteden, ze zijn van harte welkom”.

Door de redactie van "Rond ' t Hofke" is mij geruime tijd
geleden gevraagd, voor de rubriek "In Gesprek Met", iets
te vertellen en te schrijven over Drukkerij “GEMA", die
jarenlang een belangrijke rol heeft gespeeld in de historie
van Tongelre en wel speciaal rond 't Hofke.
Indirect ben ik daarbij zéér betrokken geweest, maar als
we over drukkerij Gema spreken is dit voorál de geschiedenis van de Gebroeders Maasakkers.

Om een lang verhaal kort te maken:
Als ver familielid kwam ik - toen moeder Maasakkers
niet langer in staat was de huishouding van haar man en
drie ongetrouwde zonen te bestieren- als huishoudster
terecht bij het gezin Maasakkers.
Dat ik vele jaren daarna met de oudste van de gebroeders
getrouwd ben, maakte dat ik nóg meer betrokken raakte
bij het wel en wee van de gebroeders en hun drukkerij.
Als enige nog in Tongelre woonachtige overlevende van
de Maasakkersen is daarom mij gevraagd een bijlage te
leveren aan dit blad over de geschiedenis van drukkerij
GEMA.
•
Diny Maasakkers- van Breugel.

DRUKKERIJ GEMA
De naam Gema staat voor Gebroeders
Maasakkers maar ook Geeft Een
Mooiere Afwerking.
In feite waren in meerdere of mindere
mate vier gebroeders betrokken bij dit
bedrijf.
Deze vier waren Gerrit, Harrie, Jan
en Henk.

De vier gebroeders in de eerste
bedrijfsruimte in 1932. Van links naar
rechts: Jan, Gerrit, Harrie en Henk.

1957, véél te vroeg op 51 jarige
leeftijd.
Het jonge bedrijf startte in 1932
aan het pand Tongelresestraat 247
en was bovendien woonhuis
voor vader en moeder, alsmede de
drie firmanten. Achter dit woonhuis werd de eerste bedrijfsruimte
gebouwd. In de loop van de volgende jaren werden de panden
links en rechts van no. 247
( later no. 471 ) verworven en de
bedrijfsruimte daarachter uitgebreid.

Op een vreemde en achteraf niet te
verklaren oorzaak, vader kwam nl. uit
het leerlooiersvak
en bij moeder thuis hadden ze een
boerderij, waren de vier gebroeders
direct betrokken bij
Achter deze gevels werden in de
het drukkersvak. Gerrit en Henk bij
loop der jaren diverse grotere en
de steen- en offset-druk, Harrie bij de
kleinere uitbreidingen
boekdruk en Jan
gerealiseerd ( in totaal tot de comals letterzetter. Hun eerste stappen
plete nieuwbouw in 1964 een
zetten zij bij verschillende bedrijven.
veertiental verbouwingen.)
Als een "tussenstapje" heeft Harrie nog een korte periode
in het sigarenfabriekske van
In 1938 besloten de ouders (met hun drie zonen) te
Hanneske v.d. Wiel de eerste aanzet gemaakt als kleine
"verkassen" naar de overzijde
zelfstandige en op een degelpersje
Het front van de drukkerij na de verwerving van
van de Tongelresestraat
drukwerk vervaardigd.
de panden links, voorheen sigarenfabriekske
no. 530.
Totdat hij de stap zette om in 1932
van, van der Wiel, en rechts voorheen bakkerij
van
Ginkel.
een eigen bedrijfje te starten; waar
Tot 1964 was dit het " front " van de Gema.
"In 1947" aldus Mevrouw
successievelijk en vrij snel
Maasakkers, kwam ik - zoals
broer Jan en Henk zich aansloten.
gezegd in de aanhef - in beeld.
Toen ontstond de naam Gema,
Naast de huishoudelijke bemet als firmanten Harrie, Jan en
zigheden werd die overzijde Henk.
vanwege gebrek aan ontGerrit heeft wel een aantal jaren
vangstruimte bij het bedrijf gewerkt als medemeer en meer benut als gelewerker. Hij was een goed vakman
genheid om relaties en klanten
en bovendien een gezellig man,
van een natje en een droogje
een fijne vader en goede echtgete
voorzien."
noot, broer en zwager.
Helaas overleed hij plotseling in

Wordt vervolgd.

Wijziging openingstijden
parochiecentrum Molijnstraat.
Voorlopig zal het parochiecentrum Molijnstraat op
woensdagmiddag gesloten zijn. Op andere dagen kunt u
tijdens de gewone openingsuren (9.30 tot 11.30 uur en
14.00 tot 16.00 uur) terecht.
De diensten in onze parochie
In de meimaand worden Mariagebeden gehouden.
Op dinsdag 22 en 29 mei:
• om 9.00 uur in de Jozef en Mariakerk een Mariaochtendgebed en
• om 19.00 uur in de Antoniuskerk een Mariaavondgebed.
Op donderdag 24 mei (Hemelvaart) zijn er drie eucharistievieringen in de parochie:
• om 9.45 uur in de Antoniuskerk
• om 11.00 uur in de Jozef en Mariakerk (met zang van
de Tongelrese Cantorij)
• om 11.00 uur in de Martinuskerk met het Martinuskoor
In het Pinksterweekend (2 en 3 juni) zijn alle diensten eucharistievieringen. Op maandag 4 juni zijn er woord- en
communiediensten op de gewone weekend-tijden, dus om
9.45 uur en om 11.00 uur.
Dinsdag 5 juni vervalt de dienst van 9.00 uur.
Zondag 10 juni is de woord- en commuiniedienst in de
Antoniuskerk een gezinsviering, met medewerking van
het kinderkoor.
Op die dag wordt ook het 2e Kiemkrachtfestival in Eindhoven gehouden. Zie apart artikel.
Donderdag 21 juni wordt om 19.00 uur een jaargetijdeviering gehouden in de Jozef en Mariakerk, met zang van de
Tongelrese Cantorij.
Op donderdag 28 juni wordt om 19.00 uur in de Martinuskerk een jaargetijdeviering gehouden, met zang van het
Martinuskoor.
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

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.

Kiemkrachtfestival
Op zondag 10 juni zal voor de tweede keer het speelse
Kiemkrachtfestival worden gehouden. Opnieuw zijn alle
“jonge gezinnen” uit Eindhoven van harte welkom. Dit
jaar gaat het festival van start onder het motto “De wereld
is een toverbal”.
Er is in het programma aandacht voor de schepping en al
wat er op aarde leeft. Speciale aandacht is er voor de
Eindhovense theatermaker Mario van Erp van theaterstichting Josefien. Verder zijn er de nodige doe-hoeken
met diverse mogelijkheden: aardmannetjes maken,
schmincken, stoeptekenen en springkussen.
Diverse kinderkoren treden op en er zijn informatiestands
van o.a. kinderboekenwinkel “de Boekenberg”, Stichting
Levensbeschouwelijk Onderwijs, de Wereldwinkel en natuurlijk het organiserende “Netwerk pastoraat jonge gezinnen”.
Het festival vindt plaats in en rond de kerk van St. Jan aan
de koning Arthurlaan - nabij winkelcentrum Woensel van 14.00 tot 17.00 uur. We beginnen met een verrassende aftrap!
De toegang is gratis. Jullie komen toch ook??

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:
Nora Pruijmenboom-Mesters,
Harrie van de Ven,
Riet van Bragt-van der Steijn,
Ad van Bragt,
Christ van Laarhoven,
Thieu Verstappen,

60 jr., Boschdijk
72 jr., Bartoklaan
75 jr., ‘t Hofke
63 jr., Mortierlaan
91 jr., huize Ekelhof
78 jr., ‘t Hofke

Dopen:
Alice Mayemba,
Gijs van Kroonenburg,
Bastiaan Keeris,

Johannesburgstraat
Sprookjesbosch
Frankrijk

Huwelijken:
Patrick Klokgieters en Helene Klokgieters,
7 april
Jeroen Houtzagers en Riquette van Schaijik, 12 april
Daniel van de Haar en Jessica van de Broek, 19 april

Vormelingen:
Brenda Croes
Nancy Croes
Koen van den Eeden
Arjan van Eijk
Harm Gerlings
Anouk van Hest
Christel Klabbers
Charl Kouki
Guillermo Manberg

Valesca Manberg
Samantha Meier
Martijn Pawlak
Jonathan Rasmijn
Janneke Rutten
Fiona Suwandy
Simon van Vegchel
Jacky Willems

RKVV Tongelre
houdt reünie tijdens
haar EK.
In het pinksterweekend houdt
voetbalvereniging Tongelre
een internationaal toernooi; de
Eindhoven Cup.
Op vrijdag l juni, voorafgaand
aan het toernooi, houden we
met leden en oud-leden een
reünie, tijdens het 80 jarig bestaan in 2000 is dat er niet van
gekomen.
Veel oud-leden zijn al opgespoord, toch missen we er nog
een groot aantal. We roepen dan ook op deze wijze oudleden op om vrijdag 1 juni aanwezig te zijn in de grote
feesttent op het Tongelreveld aan de Jozef Israelslaan lA.
Ook mensen die nog contact onderhouden met oud-leden
worden gevraagd om ons en de oud-leden op de hoogte te
stellen van de jubileumavond op vrijdag 1 juni. Op 2 en 3
juni vindt het internationaal toernooi plaats.
Naast de voetbalwedstrijden is er een feesttent met drankjes en versnaperingen, Marktkalender.nl draagt zorg voor
een braderie en enkele kermisattracties. Onder andere zal
er een mini bungy jumptoestel staan dat voor iedereen
toegankelijk is. Met nadruk stellen we dat het plaatsvindt
op het Burgemeester van Engelandterrein omdat recente
berichtgeving over het bestemmingsplan Tongelre-zuid
de indruk kan wekken dat er op korte termijn verhuisd
moet worden naar een nieuwe locatie.
Voorlopig zitten we er nog goed voor met 2 lichtvelden,
een hoofdveld in een opgebouwde kuilvorm zoals er geen
tweede meer is in de wijde omgeving en 2 speelvelden.
Dit complex met een grote kantine, een ruime bestuurskamer, een spelershome en ruime kleedkamer accommodatie zal op 2 en 3 juni het domein zijn van 40 teams uit 6
verschillende landen uit de Europese Unie en Zwitserland.
Oud-leden die meer informatie willen kunnen
die verkrijgen bij:
•
Stephan Reijnart Roelantlaan 353
•
5665 PL Geldrop
•
tel. 040 2860708

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

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag: fietsen 55+ , vanaf ’t O.R.
28 mei dagtocht vertrek 9.00 uur
11 juni (Best) - 25 juni (Stiphout) vertrek 13.30 uur.
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
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 20 juni is
er weer kienen.
De aanvang is om 20.00 uur.
Er zijn leuke prijzen te verdienen.
Toegang is gratis en voor ƒ 8,- kunt u al de hele avond
meespelen.

Puzzelfietstocht
Op zondag 20 mei gaan
we weer fietsend puzzelen.
Jong en oud kan er aan
meedoen.
Voor de beste puzzelaars
hebben we weer leuke
prijsjes.
De start is tussen 12.30 en
13.30 uur vanaf 't Oude Raadhuis.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50 per persoon.

Avond fietsdriedaagse
We sluiten het seizoen af
met deze fietsdriedaagse
op 19, 20 en 21 juni.
U fietst dan langs de
mooiste plekjes rond Eindhoven.
Elke avond wordt ongeveer
30 km afgelegd.
Aan ieder die alle avonden
uitrijdt wordt een leuke herinnering uitgereikt.
Inschrijfgeld inclusief route ƒ 3,- per avond.
Drie avonden ƒ 7,50.

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.

“Hou ’t gaaf” in Tongelre
Maandag 7 mei zijn drie Tongelrese basisscholen begonnen met een vandalisme-preventieproject. De leerlingen
van groep 8 van de scholen De Boog, de Tongelaar en St.
Franciscus zijn aan de slag gegaan met “Hou ’t Gaaf”. In
dit project werken de scholen, politie, Buurtwerk Eindhoven (BWE) en Bureau HALT van de gemeente nauw samen. Met de ondertekening van een overeenkomst door
alle partijen werd het startsein voor het project gegeven.
Er wordt geprobeerd de kinderen bewust te maken van de
gevolgen van vandalisme voor slachtoffer en dader. Ook
de keuzemogelijkheden en de verantwoordelijkheid voor
het eigen gedrag komen ter sprake. Zo levert het project
een bijdrage aan het terugdringen van vandalisme.
Met het fototoestel in de hand gaan de kinderen samen met
een medewerker van BWE op zoek naar vandalisme in de
buurt. Ook vertelt iemand van het bureau HALT wat er
gebeurt als je in verband met vandalisme bij hen terechtkomt.
Bureau HALT verzorgt de organisatie en coördinatie van
het gehele project. Heeft u nog vragen dan kunt u bij hen
terecht op telefoonnummer 040- 246 46 04

Visie groenbeleidsplan
De gemeente heeft een nieuw beleid ontwikkeld voor de
groene ruimte in Eindhoven. Het staat allemaal in het concept Visie Groenbeleidsplan van de gemeente. Met deze
visie wil de gemeente dat het groen een gelijkwaardige
plaats inneemt naast de andere belangen die in een stad
spelen. Zo kan de jonge stad Eindhoven zich als groene
stad (blijven) profileren ten opzichte van andere steden.
Kortom: Groen is niet de invulling van de ruimte die overblijft.
Het gaat op dit moment nog om de hoofdvisie (de strategie) met een daarbij behorende onderverdeling. In de loop

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. Martinus Tongelre

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

van de komende jaren komen de plannen, programma’s en
projecten waarin de uitwerking van het beleid duidelijk
wordt.
Er zijn een aantal redenen waarom het groenbeleid van de
gemeente Eindhoven aan herziening toe was:
• Er is een toenemende belangstelling voor de grotere
groenstructuren in stedelijke gebieden.
• De Eindhovenaar heeft hogere verwachtingen m.b.t.
de kwaliteit van inrichting en onderhoud.
• Er is een groeiend besef dat groen in Eindhoven een
belangrijke rol speelt voor haar inwoners.
• De grotere plaats voor natuur, milieu, cultuurhistorie
en waterhuishouding in het ruimtelijk beleid.
Met het nieuwe concept Visie Groenbeleidsplan in de hand
hoopt de gemeente iets aan bovenstaande punten te doen.

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

Info avond van woningbouwvereniging “Domein” voor bewoners complex 19
Op dinsdag 24 april werden de bewoners door Anita
Daamen welkom geheten en zij gaf gelijk uitleg over
het ontstaan en werkwijze van Domein.
Deze avond is georganiseerd naar aanleiding van het
technisch onderzoek van de woningen van onze wijk.
de maatregelen en werkzaamheden ,die uitgevoerd
gaan worden zijn; Kozijnen en ramen worden vervangen door aluminium en dubbel glas op alle verdiepingen. Entree party wordt vernieuwd de losse luifels
worden waarschijnlijk vervangen door een andere
constructie.
Daken worden vernieuwd ,tevens wordt er dakisolatie
toegepast en de doorvoeren eventueel aangepast. Ook
de golfplaten van de bergingen worden nieuw aangebracht.
Op alle beweegbare delen aan de buitenkant worden
sloten en dievenklauwen aangebracht volgens politie
keurmerk. Alle sloten zullen met 1 sleutel te openen
zijn.. In de brandgangen zullen veiligheidshekken en

verlichting worden aangebracht en poorten met erf
afscheidingen,zodat de huidige diversiteit terug wordt
gedrongen.
Gestudeerd wordt nog op het spoorweglawaai op
welke manier dit gereduceerd kan worden. De huurprijs wordt niet aangepast, hoewel voor sommige woningen kan gelden dat deze bij de volgende huurverhoging extra punten krijgen.
in september/oktober wordt een proefwoning gerealiseerd in de Wapendragerstraat 27. Daarna volgt het
volgende traject met de dan bekend zijnde aannemer.
Binnenshuis worden geen activiteiten ondernomen
met uitzondering van vervanging HR ketel in die
pand waar dat noodzakelijk is.
Eventuele suggestie vanuit de buurt zijn tot september 2001 welkom bij Domein.
Een buurtbewoner

Waarom een bijeenkomst van het Ouderenappèl Eindhoven

in ‘t Oude Raadhuis op 8 juni a.s. om 14.00 uur?
Voor de ouderen worden vele begrippen en benamingen
gehanteerd. De aanduiding 55+ is voor ruim 25 % van onze samenleving van toepassing Vele andere benamingen
zoals “Weerbaar grijs”, “Vitaal-grijs”, ”Grijs en wijs“,
“Wie is oud”, ” Oud zijn is inleveren en loslaten”,
”Ouderen als vrijwillig werkenden” geven Kleur aan
Grijs.
Maar bij oud zijn gaat het ook om:
Emanciperen en invoegen in de samenleving. Keuzemogelijkheden benutten Deskundigheid doorgeven. Mondigheid en autonomie verwerven om keuzes te maken.
Verantwoordelijkheid nemen en invulling geven aan de
samenleving en tijd voor zingeving.
Het Ouderenappèl wil aan de grote en groeiende groep
ouderen duidelijk maken dat de ouderen duidelijk en gelijkwaardig vertegenwoordigd moeten zijn en blijven in de
plaatselijke politiek door een gelijkwaardige. positie in de
gemeenteraad van Eindhoven.
Het kwam mede tot stand uit onvrede over dreigende aantasting van het algemeen ouderen pensioen de AOW. Het
Ouderenappèl is zeven jaar in de politiek van Eindhoven
actief. In de negen fracties tellende gemeenteraad van

Eindhoven vormt het met drie zetels de fractie Ouderenappèl Eindhoven.
Het Ouderenappèl vertegenwoordigt in de gemeenteraad
de belangen van alle 55 plussers. Met name zet het Ouderenappèl zich in voor verbetering van het openbaar vervoer, voor het bevorderen van kleinschalig wonen en voor
het waarborgen van veiligheid in uitgebreide zin mede
door goede communicatie met de ouderen.
Over deze zaken wil het Ouderenappèl informatie geven
aan mensen uit die leeftijdsgroep waaruit het is ontstaan
en aan de groep ouderen van morgen die het verder zullen
moeten gaan invullen.
Daarom deze discussiebijeenkomst over de positie van
ouderen in de samenleving. Want het Ouderenappèl wil
ook luisteren naar Uw ideeën voorstellen en problemen en
vraagt u om mee te denken.
Als u denkt dat het Ouderenappèl iets voor u kan betekenen kom dan naar deze open discussiebijeenkomst.
Laat uw standpunt horen.

“SAMEN OP WEG”
STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

Babysithoek

GEMEENTE

dag

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Mark van de Wijgert (14) Cornelis Krusemanstraat 2.
Heeft u op vrijdag- of zaterdagavond een oppas nodig, aarzel dan niet om te bellen naar 040-281 28 40.
Ik ben Mariken. Ik ben bijna 14 jaar en ik zou graag in
de buurt van het Hofke ergens op willen passen.
Mariken Schenkels, Hofstraat 19. Tel: 040 - 281 43 82.

datum

predikant

zondag

20 mei

Ds J.J. v. Zoelen

donderdag

24 mei

Hemelvaartsdag - Geen dienst

zondag

27 mei

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

3 juni

zondag

10 juni

Ds Beks

zondag

17 juni

Ds H. Veltkamp H.A.

zondag

1 juli

DE

Ds J.J. v. Zoelen Pinksteren

Ds H. Hessels

KERKDIENSTEN ZIJN OM

10.00

UUR IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

Anne de Jong (13 jaar) Brabis 1a. Tel. 251 67 75 wil
graag opgenomen worden in de "Babysithoek" .

TONGELRE OH TONGELRE

Ik ben Joline, 15 jr en heb ervaring met oppassen!
Bent u op zoek naar een oppas voor s’avonds of in het weekend.
Bel dan 040 - 281 28 57.

Onder deze naam is Tonny van den Boomen bezig een
boek over ons stadsdeel te schrijven.
Graag had hij nog wat informatie en foto’s. Kijk nog eens
in uw fotoalbum en neem contact met ons op.

Ook voor voorinschrijvingen op het boek
kunt u (na 14.00 uur) terecht bij:
•
Paul & Mieke Kemper
•
Kluizenaarstraat 55
•
tel: 281 38 76
Kosten boek bij voorinschrijving: ƒ 40.=
Uitgifte boek: november 2001.

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

Gevraagd: Verzamelaar zoekt alles van het speelgoed
Schuco varianto 3010, evt tegen vergoeding. Heeft u
nog iets op zolder liggen? Bel dan 040 - 2813645
vr - za - zo van 18.00 - 21.00 uur.

Te koop: elektrische weckketel met toebehoren, ± 100 weckpotten van ½ liter.
Tel: 281 68 69 na 17.00 uur.
Wij zoeken een betrouwbare hulp die ons één dagdeel
per week (3 uur) wil komen helpen met poetsen. Klein
gezin (2 pers) en gemakkelijk huis; alle ruimten begane
grond. Interesse: bel ons tel: 281 51 37 (ná 18.00 uur)

Waarom een uitnodiging voor een bijeenkomst
van het Ouderenappèl Eindhoven?

8 juni - 14.00 uur
Omdat het Ouderenappèl Eindhoven opkomt
voor ouderen, en dat moet omdat de gevestigde partijen vergeten op te komen voor deze steeds groter wordende groep van onze samenleving.

Als U zich herkent in het

Ouderenappèl Eindhoven
Dan maakt U zich, met ons, terecht zorgen over. .
de “ZORG”? Als We nu geen voldoende zorg kunnen. bieden, hoe moet dat
dan nu’ ons in de komende jaren een dubbele vergrijzing te wachten staat?

Als U het eens bent met het

Ouderenappèl Eindhoven
Dan kiest U ook voor voldoende persoonlijke veiligheid
voor alle burger, van onze stad.
Dan bent U, met ons, voorstander van het zolang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen in de vertrouwde omgeving.
Dan kiest U ‘voor behoud van koopkracht en voor het
op peil houden van de AOW voorzieningen.
Dan doet U dat omdat wij kiezen voor goede mogelijkheden voor openbaar
vervoer voor ouderen.
Dan bent U het met ons eens dat de communicatie tussen gemeentelijke
overheid en de bewoners van onze stad dringend aan reparatie toe is.

Omdat het Ouderenappèl ook voor U iets kan betekenen kom dan naar
deze bijeenkomst. Laat Uw standpunt horen.
Het Ouderenappèl Eindhoven wil luisteren naar Uw ideeën, voorstellen
en problemen en vraagt U om mee te denken.
Indien tijd en datum U niet schikken kunt U voor informatie en voor eventuele op-en aanmerkingen bij de
fractieleden terecht en dagelijks van 9 tot 12 uur in de fractiekamer in het stadhuis tel.040-2382392.
M.P.M.G. den Oude
Fractievoorzitter
Sliffersestraat 12
5657 AR Eindhoven
telefoon: 040-2520389

Dr. H. Hendriks

W.J.A.G. van Hagen

Petruspark 73
5623 DR Eindhoven
telefoon: 040-2656773

Topaasring 125
5629 GE Eindhoven
telefoon: 040-2413371

advertentie

BASISSCHOOL ‘T KARREGAT WERKT AA
AAN
N VEILIGHEID
BINNEN EN BUITEN
De laatste drie weken hebben op basisschool ‘t Karregat
in het teken gestaan van verkeer, vervoer en veiligheid.
Naast de gebruikelijke verkeerslessen en het maken van
werkstukken en knutselopdrachten, is er vooral veel geleerd door te doen.
De jongste kinderen hebben een flinke tocht gemaakt in
een echte harmonicabus. Onderweg zagen ze het busstation en het treinstation, maar het allerspannendste was toch
wel het bezoekje aan de remise: de bussengarage waar de
bus gewassen werd in de wasstraat, terwijl de kinderen er
nog in zaten.
De wat oudere kinderen speurden in het Dafmuseum naar
antwoorden op vragen over auto’s vrachtauto’s en nog
veel meer. Hierdoor zijn er weer een paar auto-experts bijgekomen. De alleroudste kinderen gingen naar het Bouwfonds in Veldhoven. Hier leerden zij van alles over veilige
bouwconstructies. En deze kennis konden zij direct toepassen door bijv. een eigen voetenbankje te maken.. Geheel volgens de veiligheidsvoorschriften natuurlijk.

Daarnaast hebben de leerlingen geoefend om zich veilig in
het verkeer te gedragen. Het speellokaal was tijdelijk omgetoverd tot leerzame verkeerssituatie. Compleet met
stoplichten, geparkeerde auto’s, verkeersborden, stoepranden en natuurlijk verkeer (kinderen met een hesje van een
vervoersmiddel). Nu konden m.n. de jongste kinderen in
een veilige omgeving zich de verkeersregels eigen maken.
Maar niet alleen buiten moeten de kinderen weten wat ze
moeten doen, ook binnenshuis schuilen gevaren. Naast tal
van lessen hierover in de klas is er ook een brandoefening
geweest. Er was zogenaamd brand en iedereen moest heel
snel de school uit. Dat was voor sommigen best even
spannend, maar ook deze oefening kon als geslaagd worden beschouwd. Als afsluiting was er een tentoonstelling
voor ouders en kinderen en ook dit kon je een succes noemen.
Kortom, drie leuke en leerzame weken voor de leerlingen
van basisschool ‘t Karregat.

Mei - puzzel
Spreekwoorden en gezegdes
Vul de ontbrekende letters in en schrijf de spreekwoorden op een kaart en stuur ze voor 1 juni naar de redactie.

TW__ L__K__H__D_N H__B_N
H_T _S __N H__SH__D_N_ V_N J_N ST__N
_LL_ G__D_ G_V_N K___N V_N B_V_N
T_T D_ T_N_D_N G___P__D Z_N
_RG_NS __N ST__J_ V__R S__K_N
N_ R___N K_MT Z_N__S_H__N
B__N_J_ K_MT _M Z__N L__N_J_
D_ B__KR__M __NH_L_N
Oplossing van vorige maand was:

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 juni 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

Frame It
Lijstenmakerij
Tongelresestraat 451
Tel: 281 65 50

“visduivel”.

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
3 G. Raaymakers
3 Ambonplein 31
De prijs is beschikbaar gesteld door onze adverteerder:

3
3
3
3

THIJSCO
Friture
Poeyersstraat 2
Tel: 281 39 27

