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Zoals u weet moet de kopij van ons wijkblad voor de eerste van
de maand ingeleverd zijn. De redactie kan dan aan het werk, vervolgens gaat het concept naar de drukker zodat “Rond ’t Hofke”
rond de twintigste van de maand bij u op de deurmat kan liggen.
Soms, zoals nu, ervaar je deze aanloop van bijna 3 weken als erg
hinderlijk. Wat zou het prettig geweest zijn als wij in dit juninummer een fotoreportage en een verslag van ons openluchtconcert hadden kunnen plaatsen, heet van de naald, met, niet te vergeten, de reacties van onze lezers, maar helaas. Dit schrijvende
(eind mei) kunnen we alleen maar hopen dat de muzikale middag
op zondag 17 juni niet alleen goed verloopt maar ook een geslaagde en gezellige middag wordt voor Tongelre.
Het kan een heel mooi begin zijn van de vakantie periode. Wie
weet heeft deze middag u al een beetje in de stemming gebracht,
want de tijd van onbezorgd genieten breekt weer aan.
Ook wij zijn een maandje afwezig.
In juli ontvangt u dus geen wijkblad.
Maar voordat wij van onze rust gaan genieten wensen wij al onze
lezers, namens de hele werkgroep van “Rond ’t Hofke”, een hele
fijne zonnige onbezorgde vakantie toe.
Tot in augustus!

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.

Geboren in 1942, herinner ik me van de Condensatorstraat, dat alles vol lag met pakken en strippen zilverpapier die gedropt waren om de radar van de Duitse oorlogsmachine en hun luchtmacht uit evenwicht te brengen. Ook dat mijn vader Jan, die me op de hoogte houdt
wat er allemaal in Tongelre gebeurt, aan de tafel in een
verduisterde kamer de allereerste (PHILIPS) walkmans
in elkaar soldeerde als kristalontvangers in een blikken
shagdoosje om dan met een oortelefoontje naar de Engelse B.B.C. te kunnen luisteren, wat zwaar verboden
was. Hij ruilde deze innovatieve miniatuur radio's ook
voor vlees bij slager Jan v.d. Broek (op de Tongelresestraat). Achter in de tuin op nummer 4 was een primitieve schuilkelder gegraven voor de mensen uit de straat,
die trouwens een dag na de bombardementen op de stad,
in elkaar stortte. De wijk werd ook wel Hollywood genoemd omdat er toen zulke mooie jonge moedertjes
woonden die allemaal Beauties waren.
Na de oorlog zwoegde op nummer 5, wielrenner Hansje
Dekkers op de hometrainer aangemoedigd door z'n vader. Hansje zou geloof ik 3 keer kampioen van Nederland worden op de beruchte Cauberg in Limburg en wist
zelfs nog een etappe te winnen naar Bordeaux in de Tour
de France. De gehele straat stond dan vol met bewonderaars die van heinde en verre kwamen om de held te huldigen en ik kon alles vanuit mijn slaapkamer aan de
voorkant eerste klas volgen.
Het bronzen beeldje in de entree van de Stadsschouwburg "huilen van `t
lachen" naar een Cartoon van Ton Smits, gemaakt door Peter Nagelkerke.

Op de kermis in 1950

TV's waren er nog niet en op straat kon je voetballen. Pastoor v.Amstel
kwam op z'n fiets op huisbezoek of alleen voor een sigaar. Mooi waren
de kampvakanties met de welpen van St.Frans (dank zij Akela Riek Aarts
en Bagheera Jo v. Berlo) en later bij de verkenners nadat we waren
"overgegooid". Bij Ad Duffhuis en daarna v.Zelst , Jan v.d. Biggelaar en
Jan Vos. In het oude patronaat, waar we tijdelijk onderdak hadden, heb ik
in het welpenhol nog alle wanden beschilderd als oerwoud met Mowgli
figuren. In onze patroelje zaten, Floor v. Run, Gerrit v.Bree , Wil der
Kinderen en daarna Wil Jeuken als de oude kern.
Wij bouwden ook het Atomium na, ongeveer 7 meter hoog en gebruikten
daarvoor houten palen en maakten "vierkante bollen" met kilometers
touw. Het hout kapten we in de Zegge. Pastoor v.Amstel had ook bossen
in Mierlo, de zogenaamde "blauwe Kei" waar we uitkijktorens oprichtten
van oude scheepsmasten die we te voet met een kar vanuit het Gestelse
afwateringskanaal vervoerden.
Heitje voor ‘n karweitje was nog echt voor een kwartje een auto poetsen,
tuin maaien of rommelhokken opruimen. Ook klommen we ‘s avonds in
de elektriciteitsmasten aan de Wolvendijk en gingen aan de bovenste en
langste arm hangen om indruk te maken op de meisjes. Ik droom nog wel
eens dat we er van af zouden kunnen vallen.
(Vervolg op pagina 4)

(Vervolg van pagina 3)

Het leken toen wel Eifeltorens. Gevaarlijke spelletjes
maar spannend. De Bochten was ons speelterrein en het
Beukenlaantje een natuurlijk klimrek voor wie langs het
touw helemaal naar boven durfde.

Het Atomium

Op mijn 18e ging ik naar Philips bij de afdeling Design
werken als tekenaar en ‘s avonds naar de academie voor
Industriële Vormgeving in het oude stadhuis in het centrum dat nu helaas verdwenen is. Ook volgde ik schilderslessen bij de kunstenaars uit die tijd.
Daarna vele jaren en vele malen rond de wereld gereisd
en gewerkt om producten te ontwerpen, zoals o.a generaties scheerapparaten (waarvan trouwens een verzamelaarclub van bestaat), en nog veel meer. Ondertussen nog aardig terecht gekomen in dit creatieve vak. Kunst heeft me
altijd geboeid en bezig gehouden en als ik over 1,5 jaar
met pensioen ben, heb ik hopelijk alle tijd en ruimte om
me verder te bekwamen. Ondertussen doe ik ook nog mee
aan internationale Cartoon wedstrijden en tentoonstellingen.
Trouwens, het bronzen beeldje in de entree van de Stadsschouwburg "huilen van `t lachen" naar een Cartoon van
Ton Smits heb ik ook gemaakt. Tongelre zou ook wel wat
meer beeldhouwwerken kunnen gebruiken.
Nooit zal ik mijn jeugd vergeten in de vork van de 2
spoorwegen ,de nonnenschool met zuster Martinet (piest
in haar bed), de processies naar het Kapelleke op de
Loostraat, Martinus te paard met de bedelaar die een stuk
van de mantel kreeg, losgesneden met een echt zwaard
(terwijl de lap gewoon met drukkertjes vastzat), de viskar
op zondag met krabben en krukels, de melkboer met losse
melk, `t snoepwinkeltje van vrouwtje Evers en de poeliepek, drogisterij van den Oever waar mijn zusje Marian
zalf voor schrale billen ging kopen toen ze nog heel klein
was en het woord Nivea nog niet bestond, de uilenballen
op de gewelven van de kerk waar we met de koster wel

eens mochten komen kijken.
Allemaal leuke herinneringen, beelden,
geuren etc. en vooral goede tijden op de
Martinusschool bij meesters Korting,
Schenkelaars en v.Noorwegen.
De eventuele slechte tijden zijn niet voor
deze rubriek of zijn gebiecht geworden bij
Pastoor v.Amstel.
Als je in zijn tuin aan de appels was geweest, kon je beter bij Kapelaan Boeyen,
(die ook wel Tomatenbolleke" genoemd
werd omdat hij zulke rode wangetjes had),
in de biechtstoel klimmen want hij was wat
objectiever en milder met de penitentie.
Na wat omzwervingen ben ik nu Stratummer geworden en weet niet meer waar
de oude bekenden uithangen of wat er
van hen geworden is, maar groeten
aan iedereen.

Naar de kerk in ± 1955

•
•

De volgende penner is:
Jac Soontiëns

•
•

Peter Nagelkerke
Vesaliuslaan 27

D R U K K E R I J

G E M A

Geeft Een Mooiere Afwerking.
Dit werd een soort slogan van Drukkerij Gema. In het voorafgaande is
uitsluitend gesproken over de expansie van de drukkerij, maar nog niets
over de producten.
Het bedrijf kreeg in de loop der jaren
steeds meer opdrachtgevers. In de
aanvang vooral uit de sigarenindustrie. Veelal verpakkingen en sigarenbandjes.
Het bedrijf was zéér gespecialiseerd
in het bedrukken met goud, intern
"bronzen" genoemd.
Etiketten waren een veel voorkomend
artikel.
Steeds meer werd het bedrijf betrokken bij levering aan de groeiende industrie in de regio.
Om enkele bedrijven te noemen: Philips, DAF, Bata en
Tricotbest. Doch ook een groot aantal middenstandsbedrijven en particulieren.

Een hecht en homogeen drietal.
Van links naar rechts; Harrie, Jan en Henk.
Gema ten voeten uit!

Deze klanten brachten orders aan zoals folders, brochures,
personeelsbladen, jaarverslagen, etc. kortom een grote
verscheidenheid aan vele soorten drukwerk.
( zie foto hiernaast)
Uiteraard groeide met het bedrijf ook het machinepark.
Om enkele te noemen: de Roland Record twee-kleuren
offset-persen, de Miele boekdrukpers. Een aantal Heidelberger snelpersen, de nodige kleine degelpersen, vouw- en
vergaarmachines en de "Bobst" preeg/stansmachine.
Om niet te vergeten was er de afdeling zetterij, waar met
de hand werd gezet, maar óók machinaal loodgezet.

EIGEN

Een van de persen was de indrukwekkende Miele-boekdrukpers
waarop de grote formaten werden gedrukt.
Harrie hier bij zijn vlaggenschip.

VERANTWOORDELIJKHEDEN.

Vanuit hun oorspronkelijke opleidingen en loopbanen
hadden de firmanten hun eigen specialiteiten.
Harrie had de leiding van de boekdrukkerij ( hoogdruk ).
Henk was verantwoordelijk voor de copy- en steendruk
afdeling(vlakdruk). In 1950 volgde de off-set snelpersen
het oude steendruk procédé op offset-afdeling ( vlakdruk ).
Terwijl Jan, die de Handelsavondschool volgde, steeds
meer verantwoordelijk werd voor het commerciële gedeelte.
De drie broers vormden een team dat perfect samenwerkte, een soort drie-eenheid.
Het personeelsbestand groeide en groeide. Het topaantal
medewerkers was een kleine vijftig personen.
(Vervolg op pagina 6)
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COMPLETE

NIEUWBOUW IN

1964.

Van 1959 tot 1964 werd over de oude
drukkerij heen een compleet nieuw pand
gebouwd.
Dat een en ander zolang duurde heeft te
maken met onteigeningen, bouwstop en andere tijdvergende oorzaken, teveel om op
te noemen.
Gelukkig kon tijdens deze lange periode
gedeeltelijk gebruik gemaakt worden van
het naast de drukkerij leegstaand patronaatsgebouw.
Wordt vervolgd
Het oude pand wordt gesloopt om plaats
te maken voor nieuwbouw.
Voor een deel kon gelukkig worden uitgeweken
naar het naastliggende leegstaande patronaatsgebouw. "Wij gaan door hiernaast" stond trots
vermeld op de bouwafscheiding.

Gevonden voorwerp.
Gevonden op 11 april jl:
een herenhorloge merk "Antima".
Te verkrijgen op Wapendragerstraat 19

BUURTPREVENTIEPROJEC
T
BUURTPREVENTIEPROJECT
MUSCHBERG
Sinds enige tijd is het Buurtpreventieproject Muschberg te bezíchtigen op de eigen website:
www.buurtpreventiemuschberg.x1.nl
Via deze website houden wij bewoners van de binnenring van de
Kaartmakersring en de Broekakkersweg op de hoogte van de ontwikkelingen bínnen dit project. Via enkele links (verwijzingen) naar relevante onderwerpen hopen wij in te spelen op enkele actuele onderwerpen. Kijkt u hier op uw gemak eens naar!
Tevens brengen wij onder uw aandacht dat de Politie iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur spreekuur houdt in de VTA ruimte van
't Karregat. Gedurende het spreekuur eveneens bereikbaar onder telefoonnummer :040-281 16 98

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.
In de zomer is het centrum van 9 juli t/m 3 augustus alleen voor
de middag geopend!

De diensten in onze parochie
Donderdag 21 juni wordt om 19.00 uur een jaargetijdenviering
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 jaargetijdenviering gehouden, met zang van het Martinuskoor.

De Syrische familie Nano in Tongelre
Enkele maanden geleden is in dit blad een stukje geschreven
over een Syrisch gezin dat sinds eind 2000 in de wijk Lakerlopen woont. Hoewel er sinds die tijd niet veel veranderd is houdt
de werkgroep van de parochie Tongelre "Vluchtelingen in de
Knel" u op de hoogte van voortgang en bijzondere gebeurtenissen.
De familie Nano is in mei 2000 in Nederland terecht gekomen;
het gezin bestaat uit man, vrouw en de kinderen Tony en Jimmy
van 6 en 3 jaar. Na een verblijf van twee maanden in Enschede,
kwamen ze in Eindhoven terecht en wel bij Vluchtelingen in de
Knel aan de Hoogstraat. Na een verblijf van weer enkele maanden bij Emmaus werd een tijdelijke huisvesting gevonden in de
wijk Lakerlopen. Dit ter afwachting van hun verzoek om in Nederland te mogen blijven. Het verzoek hiertoe sleept nu alle bijna een jaar aan. De overheid heeft zich terug getrokken van de
zorg voor deze mensen. Bij de werkgroep is niet bekend wat de
kansen tot een verblijfsvergunning zijn, noch hoe lang het duurt
voordat een beslissing genomen wordt. Maar je kunt een gezin
toch niet zomaar op straat zetten…
Nu wonen zij in een huisje dat in oktober 2002 gesloopt zal
worden. Door vrijwilligers uit Woensel en Tongelre is het huis
weer bewoonbaar gemaakt. De familie Nano vindt rust, zonder
kans op politiecontrole of iets dergelijks, en probeert haar plaats
in de Eindhovense samenleving te vinden. De man gaat elke dag
werken, prei plukken in een dorp. Hij moet hiervoor met twee
bussen en een fietstochtje al vroeg op stap en is rond half zeven
's avonds weer thuis. De vrouw poetst bij enkele gezinnen, voor
verdere inkomsten. De oudste gaat sinds kort naar een school in
Tongelre en de jongste gaat drie dagdelen naar kleuteropvang.

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

Van het verdiende geld moeten zij de huur en de vaste lasten
betalen, en natuurlijk het eten, de buskaart, wat schoolgeld.
Het gezin is katholiek, ongeveer 10 % van de Syrische bevolking is niet-islamitisch. Ze gaan wel naar de kerk en herkennen
natuurlijk dan veel.
Tony heeft tot Pasen 2001 op een school gezeten voor kinderen
die nog geen Nederlands spreken. Nu spreekt hij dat voldoende
om op een gewone basisschool in groep 2 te worden geplaatst.
Het is ook wel dichterbij. In zijn klas zijn veel kinderen van
Turkse afkomst die onderling Turks praten, er zijn slecht 2 Nederlandse kinderen.
De vrouw krijgt een keer per week Nederlandse les van een
vrijwilligster. Ze verstaat en spreekt dan ook redelijk Nederlands. Haar man heeft daar dan geen tijd voor. Hij moet de hele
week werken, er is dus helaas niet zoveel tijd om de taal beter
te leren, maar hij kan zich toch redelijk verstaanbaar maken. De
kinderen leren de taal snel op school en de kleuteropvang. Onlangs was Jimmy ziek, niet echt ernstig, maar hij heeft enkele
keren bloed moeten laten prikken; een drie-jarige vindt dat echt
niet prettig! Maar hij is toch weer beter. Opgemerkt dient te
worden dat een huisarts het gezin als "klanten" heeft geaccepteerd, hoewel het gezin zich niet kan verzekeren. De kosten, en
ook die van de bloedprikken, worden door "Vluchtelingen in de
Knel" betaald. Deze stichting wordt o.a. ondersteund door de
gemeente Eindhoven. De gemeente heeft er geen baat bij dat
vluchtelingen op de straat leven, en geeft dus geld om de vluchtelingen op te vangen.
Maar iedere financiële ondersteuning van deze stichting is welkom. De werkgroep bestaat uit enige mensen uit de parochie
(onder wie pastor Mieke Dorssers) die het gezin in raad en daad
willen bijstaan.

•

Namens de werkgroep van de parochie Tongelre van
"Vluchtelingen in de Knel", Paul Theelen.

Samen Verder
Samen Verder was ook dit jaar weer Samen Verder in en met
Tongelre. Want in India kunnen ze weer verder.
Het project van de paters Norbertijnen in de deelstaat Uttar Pradesh kan van start gaan. Voor zeven gezinnen kan men met de
bouw van huisjes beginnen, zodat tijdens de volgende natte
moesson hun hut niet wegspoelt.
De opbrengst van de collecte in Tongelre was f 11.500,-, waarvoor wij collectanten en gevers, ook namens de mensen in India, heel hartelijk willen bedanken.
Zo gauw er meer nieuws uit india is, vertellen we dat door. Hartelijk dank allemaal!!

•

Namens de MOV-groep Tongelre.

R O N A L D B A R E N T S E N P R I JJS
S
VOOR
DOKTER LUC MAARTENS

Enkele weken geleden lazen we in de krant dat de Tongelrese huisarts dokter Luc Maartens de Ronald Barentsenprijs gewonnen heeft.
Voor ons was dat een goede reden om hem te gaan feliciteren en een praatje met hem te gaan maken. Gelukkig
was hij bereid wat van zijn kostbare tijd beschikbaar te
stellen.
Deze prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt door de “Dutch
Menopause Society”, kwam voor hem als een volledige
verrassing. “Ik wist niet van het bestaan”, aldus dokter
Maartens. Maar, wetende dat hij vorig jaar gepromoveerd
is op een onderzoek naar gezondheidsproblemen en de
overgang en nog steeds erg betrokken is bij de ontwikkelingen rondom deze materie, is het niet zo vreemd dat deze prijs hem ten deel is gevallen.
“De hormonale veranderingen hebben altijd mijn interesse
gehad”, vertelt de dokter.
“In 1994 ben ik via het Diagnostisch Centrum een onderzoek begonnen naar osteoporose (botontkalking) bij vrouwen van 47 t/m 54 jaar. Deze vrouwen worden helemaal
gescreend, in eerste instantie op echte overgangsklachten,
maar daarnaast worden ook de door hen ingevulde vragenlijsten over o.a. medicijn gebruik, depressiviteit, familiekwalen, operaties enz. onder de loupe genomen.

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
typische overgangsklachten t.g.v. te weinig vrouwelijke
hormonen en de vaak vage klachten daar omheen. Deze
laatste werden meestal ook aan de overgang toegeschreven terwijl ze niet specifiek aan hormonen gerelateerd
zijn en eigenlijk thuis horen in de categorie depressiviteit.
Depressiviteit is een ziektebeeld dat de laatste jaren steeds
meer in de belangstelling staat. Door deze belangstelling
en de toegenomen diagnostiek is depressiviteit inmiddels
de top 5 van chronische ziekten in Nederland binnengeslopen.
In de leeftijdscategorie van 40 t/m 55 jaar lijdt 1 op de 10
vrouwen hieraan”, zo besluit de huisarts zijn betoog.
De vraag: Wat nu?, hoeft eigenlijk niet gesteld te worden.
Dokter Maartens blijft natuurlijk actief betrokken bij dit
onderzoek dat steeds meer aandacht gaat besteden aan depressiviteit. Met het Diagnostisch Centrum en de
GGenGD staat voor de toekomst “depressie en ouderen”
op het programma.
Op onze laatste vraag of de Tongelrese patiënten hun
voordeel kunnen doen met deze onderzoeken antwoordt
hij héél begrijpelijk: “Niet echt meer dan anderen, wij
hebben in Tongelre wel een hele goede samenwerking met
de huisartsen van onze groep, we kennen de specialiteiten
van onze collega’s en maken daar onderling dankbaar gebruik van, hebben zij vragen over het bovenstaande dan
weten ze me wel te vinden”.
Wij danken dokter Maartens voor dit gesprek en wensen
hem veel succes met zijn werkzaamheden.

familieberichten
Overledenen:
Jan Klumpkens,
Gerard Wijnen,
Piet van Oers
Anny v.der Dussen-Eijkemans,
Sef Bosman,
Francisca v.Seggelen-Jonkers,
Jan Geven,
Nolda Wouters-v.der Steen,
Ben van Lint,
Marinus van den Berge,
Marijke Drent,
Greet van Dinther-Kuczynski,

75 jr., Neherlaan
90 jr., Koestraat
83 jr., v.d.Meerendonkstraat
68 jr., Genovevalaan
75 jr., Kaeriuslaan
85 jr., Molijnstraat
75 jr., Melkweg
94 jr., Molijnstraat
83 jr., Berkenheuvel
95 jr., Poeijersstraat
61 jr., Dommelhoefstraat
80 jr., Kalverstraat

Dopen:
Angel Fietelaars,
Kelly Stuiver,
Guus Stuiver,
Joey van den Brand,

Th.v.Thuldenstraat
Bloemfonteinstraat
Bloemfonteinstraat
Tranformatorstraat

Huwelijken:
Ton van Bree en Renate Liebens, 18 mei
Peter Lokker en Silke Draagstra, 23 mei

Open voor iedereen!
Gewoon gezellig, fijn om even
binnen te lopen voor een kopje
koffie te drinken,
een praatje te maken.
• maandagmiddag van
15.00 - 17.00 uur
• vrijdagochtend van
10.00 - 12.00 uur
In het Speeltuingebouw aan de
St. Josephlaan

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Avond fietsdriedaagse

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

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.

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag: fietsen 55+ , vanaf ’t O.R.
25 juni (Stiphout) - 9 juli (Mierlo) - 23 juli (Heeze) - 20 augustus (Heeze) - 3 september (Breugel) vertrek 13.30 uur.
6 augustus dagtocht vertrek 9.00 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. Niet in juli en augustus!
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 en
19 september is er
weer kienen.
In juli en augustus geen 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.

Inschrijfgeld inclusief route ƒ 3,- per avond.
Drie avonden ƒ 7,50.

Dansen 50+
Dinsdag 26 juni afsluiting van het seizoen met
barbecue.
In juli en augustus geen dansen.
Op dinsdag 4 september bent u weer welkom
in de dependance van
‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 128.

TONGELRE
OH
TONGELRE
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.

Trajectnota / Milieu Effect Rapportage (MER) IJzeren Rijn ter visie
Vanaf 15 mei tot 10 juli ligt de Trajectnota / MER IJzeren Rijn
ter visie. In de trajectnota / MER komen de mogelijke tracéalternatieven en –varianten op Nederlands grondgebied voor de
IJzeren Rijn aan de orde. Verder wordt uiteengezet wat voor
effecten deze voor mens en natuur kunnen hebben. Effecten van
het mogelijk tijdelijk gebruik van het historisch tracé van de IJzeren Rijn komen in deze nota ook aan de orde.
Omdat een van de vele varianten door Tongelre loopt ligt de gehele nota ook op het Stadsdeelkantoor ter inzage. Voor geïnteresseerden is bovendien een samenvatting beschikbaar. Gedurende de periode dat de nota ter visie ligt is inspraak mogelijk.
Eventuele reacties worden door de verschillende betrokken ministeries gebruikt voor de besluitvorming over de IJzeren Rijn.
Nieuw hondenpoepbeleid
Hondenpoep: een bekend fenomeen, even onuitroeibaar als onkruid. Ook in Eindhoven hebben we er helaas last van. Ondanks
een arsenaal aan voorzieningen in de stad – hondenuitlaatterreinen, uitlaatstroken, hondentoiletten, veegmachines – blijft hondenpoep volksergernis nummer één. Het is daarom hoog tijd
voor een andere aanpak. De gemeenteraad van Eindhoven heeft
een nieuw hondenpoepbeleid vastgesteld.
De voornaamste maatregelen zijn:
- Er worden, gelijkmatig over de stad verspreid, 66 hondentoiletten aangelegd (vooral in buurten met weinig openbaar
groen.) Deze zullen wekelijks worden schoongemaakt.
- Poept de hond toch op de stoep, straat, in het gras of in de
goot, ruim de drollen dan direct zelf op. Alleen tussen de
struiken hoeft dit niet.
- De oude uitlaatterreinen en uitlaatstroken komen te vervallen. Zij worden niet meer schoongemaakt. Ze worden
opgeruimd of krijgen een andere bestemming.
- Speelplaatsen, zandbakken maar ook speel- en ligweiden
(gazons) zijn verboden terrein geworden voor al of niet
aangelijnde en/of poepende honden. Dat wordt met borden
straks duidelijk aangegeven.
- Op de nieuwe regels wordt verscherpte controle uitgeoefend.
NB: het bestaande aanlijngebod blijft van kracht!
Naar verwachting zal in het najaar worden begonnen met de
aanleg van de hondentoiletten. We houden u daar van op de
hoogte.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. Martinus Tongelre

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

Geluidswal Eisenhowerlaan
De aanleg van de geluidswal aan de Eisenhowerlaan heeft enige
tijd stilgelegen. Dit had te maken met wateroverlast als gevolg
van de overvloedige regenval. Inmiddels wordt er weer aan de
wal gewerkt. Naar verwachting zal de aanleg voor de vakantieperiode afgerond zijn. De beplanting van de wal volgt in het najaar.
Autovrije zondag 23 september 2001
Ook dit jaar is er een dag uitgekozen die in het teken staat van
autovrij verkeer: zondag 23 september a.s.. Net als vorig jaar
kunnen op die dag talloze activiteiten worden georganiseerd die
tot doel hebben het autogebruik te beperken. Voorbeelden zijn
wandel- en fietstochten die door buurtbewoners worden georganiseerd. Heeft u als bewoner ideeën voor activiteiten en/of wilt u
iets gaan ondernemen op 23 september, dan denkt het Stadsdeelkantoor Tongelre graag met u mee. Zij kunnen u bijvoorbeeld
helpen bij het verkrijgen van de juiste vergunningen, u eventueel
in contact brengen met andere organisaties en u (beperkte) financiële ondersteuning verlenen.

De medewerkers van het Stadsdeelkantoor
Tongelre wensen u een prettige vakantie!
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
Dinsdag tot en met vrijdag

09.00 tot 19.00 uur
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

AFSLUITING AVONDWAND
DE
ELVIERDAAGSE.
Donderdagavond 10 mei, half acht. Het is gezellig druk op ’t Hofke. Aankomende wandelaars
melden zich af, verwelkomers staan klaar met
bloemen. Het trottoir voor het Oude Raadhuis is
omgetoverd tot een gezellig terrasje waarvan, op
deze heerlijke zomerse avond, dankbaar gebruik
wordt gemaakt.
Als de klok van de Martinuskerk 8 uur slaat komt
harmonie “De Eendracht” in actie. Zij haalt de
wandelaars bij de dependance (’t blauwe gebouwtje) op en brengt hen in een vrolijke optocht naar
het Oude Raadhuis. Mochten er vermoeide wandelaars bij zijn dan verdwijnt deze vermoeidheid
ongetwijfeld zodra de eerste klanken van de
marsmuziek te horen zijn.
Bij het Oude Raadhuis aangekomen krijgen de
wandelaars, die vier avonden minimaal 5 km. per
avond gelopen hebben, een medaille uitgereikt.
Voor de vijfde maal heeft men deze vierdaagse
georganiseerd en met succes. Veel sportieve wijkbewoners, groot en klein, hebben er aan deelgenomen en met de feestelijke afsluiting op 10 mei is
het een geslaagd festijn geworden dat zeker voor
herhaling vatbaar is.

Drukte bij de dependance

Aankomst bij ‘t Oude Raadhuis

Terrasweer

Hallo, hier ben ik weer.
Hoe gaat het met ons, vraagt u zich misschien wel eens af.
Goed!
Er wordt hard gewerkt op de Paul Krugerlaan 55.
Elke werkdag zijn we open van 9.30u tot 12.00u.
Wat we daar dan zoal doen?
Per dag worden er drie brieven verstuurd naar man/vrouw
of echtpaar boven de 60 jaar in Tongelre.
Daarin beschrijven we in het kort wie we zijn en wat we
zo’n beetje doen.
De bedoeling is, dat we precies een week later deze drie
mensen opbellen om nog eens uitvoerig op deze brief terug te komen. En eventueel onze hulp voor nu of in de
toekomst aan te bieden.
We maken ons dus een beetje bekend (of bekender).
We merken, dat er steeds meer mensen van onze diensten
gebruik gaan maken.

In een half jaar hebben 215
mensen ons opgebeld en 122 keer
hebben vrijwilligers(sters) hun diensten
verleend. Meestal in de vorm van huisbezoeken,
autovervoer, klussen en de tuin. Bijna iedereen is positief
over de opzet van de telefoon.
De gesprekken die gevoerd worden gaan over huisvesting
(240), gezondheid (353), eenzaamheid (130), activiteiten
(156) of zomaar je verhaal kwijt kunnen (165). Fijn om
zo bezig te kunnen zijn!
•
•
•

We wensen iedereen een prettige vakantie toe.
Groeten van ons allemaal.
IAC. Telefoon 2383703

“SAMEN OP WEG”
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

Babysithoek
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.

dag

datum

predikant

zondag

24 juni

Ds H. Veltkamp (Heilig Avondmaal)

zondag

1 juli

Ds H. Hessels

zondag

8 juli

Mw Griffioen

zondag

15 juli

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

22 juli

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

29 juli

Ds J. v.d. Brink

zondag

5 aug

Ds H. Hessels

zondag

12 aug

Ds H. Veltkamp

zondag

19 aug

Ds J.J. v. Zoelen

DE

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" .
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.

OPENLUCHTMIS
BIJ HET KAPELLETJE
AAN DE LOOSTRAAT

De openluchtmis van zondag 6 mei j.l. is weer een groot
succes geworden. Gelukkig was het droog maar er stond
een koude wind. Toch was de opkomst zeer groot. Dit
jaar luisterde het St. Catharinagilde (Tongelre) de mis
op. Aan het begin van de mis werd hun nieuw vaandel
gezegend en werd dhr. v.d Heijden geïnstalleerd als
nieuwe Regerend Deken. Na de mis werd er een vendelhulde gebracht.
Ook het Martinuskoor was dit jaar
weer aanwezig en goed bij stem.
Wij willen ook langs deze weg allen
hartelijk bedanken die dit jaar weer
hebben meegewerkt aan deze viering
en het mede tot een succes hebben
gemaakt en hopen dat we volgend
jaar weer een beroep op hen mogen
doen.
Ook bedanken wij de fam. Rovers
wederom voor hun gastvrijheid.
Speciaal bedanken wij het St. Catharinagilde voor hun opluistering en
wensen wij dhr.v.d. Heijden veel
succes toe bij zijn nieuwe functie als
Regerend Deken.
Namens het parochie centrum:
R. Klumpkens.

BRADERIE 'T HOFKE WE
EE
ER GESLAAGD.
Het was weer grandioos op 2e Pinksterdag. Rondom 't Hofke
stonden weer bijna 200 kramen. Ongeveer 25.000 mensen bezochten de markt waaronder erg veel Oud Tongelrenaren die op
de markt weer helemaal werden bijgepraat door oude bekenden
en kennissen. Kortom het was weer een geslaagd festijn.
Het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om een braderie te organiseren. Je schrijft een aantal mensen aan, verhuurt de kramen
en klaar is Kees.
Zo simpel ligt het echter niet. Je bent totaal afhankelijk van de
bewoners van Tongelre en dan natuurlijk in de eerste plaats van
de bewoners van 't Hofke. Dat zijn de mensen die spontaan ja
zeggen als je om stroom of water voor diverse kramen komt
vragen. Die zonder commentaar of zonder te mopperen er voor
zorgen dat hun auto, aanhanger of andere voertuigen op de dag
zelf niet in de weg staan en die soms ver weg moeten zetten en

de gehele dag niet met de auto bij huis kunnen komen.
Die niet klagen dat ze om 7.00 uur in de morgen al gewekt worden door de herrie van het zetten van de kramen. Zo zijn er nog
veel dingen die waarschijnlijk niet altijd even prettig zijn voor
de bewoners.
Maar in Tongelre kan dat. Daar horen we zelden een klacht en is
iedereen bereid om mee te werken.
Andere grote factor is natuurlijk het weer. Brachten wij de eerste twee jaar iets naar de Clarissen, tegenwoordig vragen wij in
de Loostraat bij ons aller bekend kapelletje aan Maria goed weer
voor de Braderie. Ook Zij heeft ons nog nooit in de steek gelaten.
Daarom beste mensen heel veel dank voor alle medewerking die
wij van U ontvangen.
•
Scouting St. Frans

OUD PAPIER NIEUWS
Zoals gebruikelijk zal scouting St. Frans in de maand augustus
geen oud papier ophalen. De papiercontainer op de Hageheldlaan zal normaal worden geplaatst op de laatste woensdag van
de maand van 10.00 tot 16.30 uur.
Wij danken U voor de medewerking in het afgelopen jaar.
In de wijken waar de gemeente het oud papier ophaalt is het al
geruime tijd bekend dat men papier niet in plastic zakken mag
verpakken.

Tot nu toe was de papierhandelaar erg coulant voor wat betreft
het door ons opgehaalde oud papier. Helaas is ook hij gebonden
aan regels, hetgeen wil zeggen dat wij ook het plastic van het
papier moeten scheiden voordat het de papierwagen in gaat.
Daarom het verzoek aan U om Uw oud papier niet in plastic te
verpakken.
•
Bij voorbaat hartelijk dank
•
Scouting St. Frans

FEESTELIJKE AFTRAP K
KWARTIERMAKEN
WARTIERMAKEN KENNISW
KENNISWIJK
IJK REGIO EINDHOVEN
Op vrijdag 1 juni is in het Evoluon in Eindhoven en in de Vendelier in Brandevoort in Helmond het feestelijke startsein gegeven voor het "Kwartiermaken" in Kenniswijk Regio Eindhoven.
De Kwartiermakersfase bereidt de bewoners voor op het nationale project Kenniswijk, dat dit najaar in Eindhoven en Helmond van start zal gaan.
Om de Kenniswijkers voor te bereiden op de officiële start dit
najaar ontvangen de circa 83.000 inwoners van het Kenniswijkgebied begin juni een uitgebreide informatiebrochure in de bus
met antwoorden op vragen en uitleg over deelname.
De bewoners van Kenniswijk worden uitgenodigd zich aan te
melden als Kenniswijker en hun persoonlijke Kenniswijkcode
aan te vragen. Met deze code hebben zij toegang tot het gedeelte
"Voor Kenniswijkers" op de nieuwe portal www.kenniswijk.nl.
Hier kan de bezoeker gebruik maken van de eerste diensten van
diverse aanbieders.
De Kenniswijk portal www.kenniswijk.nl is ook vanaf 1 juni
online. Hier worden Kenniswijkers en andere geïnteresseerden
op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Achter
deze digitale voordeur beleeft de Kenniswijker steeds iets
nieuws. In deze voorbereidingsfase heeft de portal het karakter
van een bouwplaats. Dit houdt in dat het aanbod van informatie
en diensten in deze fase steeds aangevuld zal worden.
Er is ook een bewonerspanel ingericht dat kritisch de site beoor-

deelt en evalueert welke behoeften er leven bij Kenniswijkers.
Op diverse plaatsen in het Kenniswijkgebied worden in de komende tijd speciale infohoeken met computers ingericht, de zogenaamde Kenniswijkhoeken. Hier kunnen bewoners kennismaken met de computer, internet en de Kenniswijk portal. De eerste Kenniswijkhoek in de Vendelierschool in het Helmondse
Brandevoort is op 1 juni officieel geopend. De wijken Meerhoven en Tongelre (Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis) volgen
snel met het openen van hun eigen Kenniswijkhoek.
Daarnaast wordt bewoners die nog niet zo thuis zijn in de wereld van computers en internet de mogelijkheid geboden om cursussen te volgen. Kenniswijkers kunnen zich aanmelden voor
een cursus Kenniswijk Digitaal Diploma. Met dit diploma op
zak zijn zij in staat met een computer te werken, te surfen op
internet, e-mail te versturen en nog veel meer. Speciaal voor de
bewoners van Kenniswijk is een vergoedingsregeling opgezet
die het extra aantrekkelijk maakt om nu in te schrijven en een
cursus te volgen.
Ook is er een service- en informatiedesk ingericht waar bewoners en geïnteresseerden terecht kunnen met vragen.
De Kenniswijkdesk is bereikbaar via: 0800-kenniswijk of 08005366479 of info@kenniswijk.nl. (tot en met 5 juni is het nummer 0900-kenniswijk of 09005366479).

DRUMBAND ECKARTDAL
DRUMBAND ECKARTDAL

ZORGT VOOR LEVEN IN DE BROUWERIJ

Ze zijn al bij Taptoe Breda geweest. In september luisteren
ze voor de vierde keer de Lichtjesroute op, en gaan ze voor
de tweede keer naar het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Op 17 juni j.l. gaven de verstandelijk gehandicapten
van Drumband Eckartdal een openluchtconcert op 't Hofke, een concert dat georganiseerd was door het wijkblad
Rond 't Hofke.
Uit al deze optredens
blijkt dat Drumband
Eckartdal een veelgevraagde band is. En dat is
niet zo vreemd. De verstandelijk gehandicapten
die in de drumband spelen, zijn gewoon goed. En
ze hebben "een ontiegelijke uitstraling", aldus
Henk Borrenbergs, de dirigent van de drumband.
Zo'n 13,5 jaar geleden opperde hij dat hij iets met
verstandelijk gehandicapten zou willen doen. En
dat was niet aan dovemansoren gericht. Niet veel later was de drumband Eckartdal opgericht, genoemd naar het onderkomen van de verstandelijke gehandicapten aan de Nuenenseweg, dat onderdeel uit maakt van de stichting Meare. Het was niet moeilijk om de bewoners te enthousiasmeren voor deze band.
"Iedereen kan zich opgeven en moet een avond meespelen
om te zien welk instrument hij kan bespelen ", aldus Maaike van Beers, die bij ontspanning werkt. De enige eis is
dat de muzikanten als ze moeten optreden zelf voor een
zwarte broek moeten zorgen. De drumband heeft eigen
groene blousons.
Vrijwilligers
"Maar er is wel een drempel in aantal", vervolgt Maaike,
"op een gegeven moment is het vol." Er kunnen maar 25
verstandelijk gehandicapten mee doen. Er is dan ook al
jaren een wachtlijst. Dat maar 25 bewoners in de Drumband mogen, komt doordat ze begeleid moeten worden
door vrijwilligers. "Elke vrijwilliger heeft 1 of 2 drummers
bij zich staan die hij moet begeleiden", aldus Hanneke Plugers, een van de vrijwilligers. Net als de andere vrijwilligers heeft ze haar sporen verdiend in de muziek. En ze kan
dat ook goed overbrengen aan degenen die ze begeleid.
Tijdens repetities of uitvoeringen doen de muzikanten de
vrijwilligers na. "Als je hen iets wilt leren, moet je het
vaak herhalen en op een speelse manier brengen", aldus
Maaike weer.
Met je hart
'Op een speelse manier brengen' is dirigent Henk wel toevertrouwd. Dat bleek wel tijdens een van de repetities,

waarin de muzikanten en begeleiders als altijd mooi te
keer gingen op hun snaardrums, pauken, sambaballen,
sambaballen en andere muziekinstrumenten. Henk sprak
een van de muzikanten met een glimlach toe als deze iets
te laat stopte. En hij grapte met een ander als deze te vroeg
in zette. "Het is een ontiegelijk leuke groep", zegt Henk
nog een keer, "het enthousiasme straalt er vanaf." Hij leidt
vele drumbands en fanfares in de regio, maar de drumband
Eckartdal is "het mooiste
clubje." "Het is een hele
mooie ervaring. Wat hier
kan, kan ergens anders
niet." En: "Dit moet je
doen met je hart, anders
lukt het niet."
Afwisseling in muziek
Wat de drumband zo speciaal maakt, is dat de
drumband niet zomaar
"stom muziek maakt".
"Daar heb je niets aan",
aldus de dirigent, "ik wil
leven in de brouwerij."
Daarom zorgt hij ook
voor afwisseling in de muziek. "De meeste clubjes van
verstandelijk gehandicapten spelen vrij monotoon. Wij
hebben veel verschillende soorten nummers." De meeste
nummers schrijft Henk zelf, al laat hij zich wel door bestaande stukken inspireren. Soms schrijft hij een marsje,
dan bewerkt hij een bekend klassiek stuk. En in het najaar
wil hij een stuk van Slagerij van Kampen bewerken. De
bewoners van Eckartdal zullen het zeker met veel plezier
spelen. Een van de enthousiaste muzikanten is Pierre. Hij
speelt al een paar jaar bij de drumband. "Ik speel drie
trommels", zegt hij trots. Pierre heeft het altijd zeer goed
naar zijn zin bij de drumband. Vooral de optredens zijn
altijd spannend.
Uit de bol
Ook het openluchtconcert op 't Hofke op 17 juni vond
Pierre spannend. Tijdens dit concert speelde ook de
'normale' drumband De Eendracht. Henk vindt het goed
voor Drumband Eckartdal dat ze niet alleen met andere
clubjes van verstandelijk gehandicapten spelen, maar ook
met 'normale' bands. Op 17 juni speelden De Eendracht en
Eckartdal echter niet tegelijkertijd, maar na elkaar. Maar
samen spelen was geen probleem geweest voor de drummers van Eckartdal, zo weet de dirigent: "We zijn zo goed
dat we altijd met iedereen mee kunnen doen." De dirigent
is er van overtuigd dat het concert van zijn drumband een
succes was. De verstandelijk gehandicapten hebben in ieder geval weer gelachen.
"Ze gaan uit de bol, en dat steekt aan!"
JM

ACTIVITEITEN TIENER
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Ook dit jaar heeft het tiener- jongerenwerk
We zijn een groep meisjes en jongens van
Tongelre twee grote uitstapjes gemaakt naar
verschillende (culturele) achtergronden in de
een attractiepark.
leeftijd tussen de 14 en 24 jaar.
Op 27 mei was het de beurt aan de tieners en
We vormen samen een klankbord voor het
17 juni voor de jongeren. Met volle bussen
gemeentelijke jeugdbeleid in onze wijk Tonzijn we vroeg in de morgen vertrokken naar
gelre en we zetten ons in voor de rest van de
JongerenPanel
jongeren. We proberen de kloof tussen de
Biddinghuizen. Hier ligt het park Sixflags,
Tongelre
jongeren, volwassenen en de politiek te verdit park is een paradijs voor de jeugd. Met
kleinen en natuurlijk de belangen van onze
snelle achtbanen en een grote wildwaterbaan
leeftijdgenoten te behartigen.
had iedereen plezier.
We geven gevraagd en ongevraagd advies
In de morgen zag het weer er niet zo goed
aan de politiek, politie, en andere stedelijke
uit, maar in de middag hebben we het toch
of buurtorganisaties. We voeren regelmatig
droog kunnen houden.
gesprekken uit met mensen van de gemeente
Heb je zelf ideeën voor de volgende uitstapen
het
stadsdeelkantoor
Tongelre over zaken omtrent de
jes, meld dit dan bij ons.
jeugd.
Heb je zin om de foto’s te bekijken van Sixflags, kom dan
Je kunt bijvoorbeeld denken aan aanleg van een trapveld, een
naar het jongerencentrum de Laak.
JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) in Geestenberg, de sloop
Activiteiten:
in Lakerlopen, overlast van de jeugd , het creëren van voor• Maandag van 15.30-17.00 uur sport Ridderveld Lakerzieningen, enzovoort.
lopen
Met de stadsdeelcommissie hebben we regelmatig gesprekken
• Dinsdag van 15.30-17.30 uur sport Trapveld ‘t Hofke
en dan bespreken we met elkaar thema’s zoals de jongerenparti• Woensdag van 13.30-15.00 uur sport Trapveld Doornakcipatie, jongeren en politiek, de verwachtingen van elkaar e.d.
kers, Natalweg
In het jaar 2000 hebben we een aantal debatten georganiseerd
• Donderdag
van 16.00-17.30 uur Sport en spel Teren anderen bijgewoond. We hebben ook meegedaan met het
rein de Laak.
nationaal jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag. De
Verder zijn we in deze periode van het jaar veel op straat te
zien ( ambulant werken) . We houden de contacten met de
jeugd en proberen ter plekke met hen af te spreken wat ze
leuk vinden en willen doen.
Afsluiting meidenclub 11 +: BOWLEN
29 juni 2001 gaan we met zijn allen naar Bowlingcentrum
Eindhoven. Jullie worden om 18.30 uur verwacht in het
Jongerencentrum De Laak en we zijn rond de klok van
21.30 uur weer terug. Zet het in je agenda!!!
De meidenclub 11 + organiseert wekelijkse activiteiten
voor de meiden van 11 - 15 jaar voor de wijk Tongelre. Elke dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur in het Jongerencentrum De Laak. Graag zien wij de meiden van Tongelre in ons gezellig clubje, dus heb je zin en tijd sluit je bij
ons aan. Voor fl. 2,50 per keer heb je een leuke avond met
meiden onder elkaar.

provincie heeft ons beloond met een prijs voor een van de
beste jeugdprojecten in Noord-Brabant.
Op dit moment zijn we samen met het stadsdeelkantoor Tongelre bezig met de herinrichting van het Trapveldje gelegen
bij jongerencentrum De Laak. Verder probeert het JPT een
rol te spelen in de herstructurering van Lakerlopen.
In samenwerking met de GGD en Goed Werk is het JPT gestart met een project met als doel het ontwikkelen van een
virtuele website. De website is voor alle jongeren die met
elkaar in contact willen komen en tegelijk informatie op allerlei gebieden op een leuke manier willen ontvangen.
Wil je meer weten over het panel, de leden of onze bezigheden, surf dan naar onze zelf gemaakte homepage. Je kunt ook
de folder vragen of gewoon langs komen. Iedereen is bij ons
van harte welkom.

Daarbij starten we na de zomervakantie wekelijks met de
meidensport, hiervoor kun je jezelf opgeven bij de tienerjongerenwerkers Tongelre. Denk aan tai-bo, apenkooi,
teamspelen, en andere leuke sportactiviteiten. Hiervoor kun
je een sportstrippenkaart van fl. 20,= kopen in het Jongerencentrum de Laak.
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E-mail: delaak@bwe-sdw.nl
of
Jongernpanel_tongelre@hotmail.com
www.dse.nl/jongerenpaneltongelre/

De Ronde
Tel: 040-2442877
De Laak
Tel: 040-2069684
Vraag naar Joan, Aziz, Miranda, Fons, Karin.

Groeten
Ferhat Karakas,
Voorzitter van het JPT
Namens het JPT
Jongerenpanel Tongelre JPT
Bezoekadres: Jongerencentrum de Laak:
Tongelresestraat 150
Telefoon: 040-2069684

Van groep 4W De Boog
Wij zitten op basisschool de Boog in groep 4 bij juf Wilma en
we hebben een stagiaire juf Karlijn. Zij kan heel
heel leuke lessen
geven. Vorige week heeft ze de les uit ons taalboek heel aantrekaantrekkelijk gemaakt voor ons en daarover gaan enkele kinderen iets
schrijven. Leest u maar:

Bij de dokter.
Ik was dokter Jansen en Fay was patiënt. Ze had al een hele week last
van haar voet: het jeukte heel erg.
Toen deed ik een zalfje op het verband en dat deed ik op haar voet met
een pleistertje er op.
Toen kwam de volgende patiënt. Dat was Christian. Hij had een gat in
zijn hoofd. Ik pakte een watje met wat zalf en ten een pleister. Einde. Juf Karlijn heeft een les gegeven over de dokter. Wij
Tiquia
moesten als patiënt in de hal zitten. En er was een dokter.
Ik had een gekneusde voet en kon niet lopen, dus moest ik
hinkelen en dat was heel moeilijk. En nu heb ik verband
om mijn voet. Dat kietelde heel erg en nu heb ik een witte
voet.
Groetjes Pascal

Bij de dokter:
Onze juffrouw Karlijn deed een les over de dokter. Zes kinderen zaten
in de wachtkamer. Een voor een kwam er een patiënt.
De dokter behandelde hen goed.
Een mevrouw zat in de wachtkamer met haar kind. Ze zat naast mij. Dat
kind was verkouden. Ik had heel erge buikpijn.
Ik was aan het zwemmen en toen had ik heel het zwembad leeggedronken. En er zat ook een meneer naast mij. Hij moest niezen. En dat was
het.
Thomas
Bij de dokter.
Juf Karlijn gaf een les over de dokter. We kregen een kaartje met een zin en bij mij stond; Je
moet een prikje omdat je heel ver op vakantie
gaat. Er mochten
zes kinderen patiënt zijn en dat was heel leuk.
Groetjes, Rabiya

Nieuws uit de klas
(basisschool Karregat)

Pieter van den Hoogenband
Wij zijn eerst naar zwemles gegaan. Toen de zwemles was
afgelopen, toen kwamen we Pieter van den Hoogenband
tegen. En toen gingen Maaike en Daisy een handtekening vragen. En toen we naar buiten gingen, ging Pieter
van den Hoogenband ook naar buiten. En toen we op
school waren, gingen we 24 kopieën maken van de handtekening van Pieter van den Hoogenband.
Alexander en Luc

AFSTANDEN
ANWB
AUTO
BEWEGWIJZERING
BEZICHTIGEN
BINNENLAND
BUDGET
BUNGALOWTENT
CAMPER
FOLDERS
FOLKLORE

FIJN
GEVARENDRIEHOEK
GRENSOVERGANG
GRENZEN
HULPCENTRALE
HULPVERLENING
INFORMATIE
INPAKKEN
KAMPEERARTIKELEN
MOOI
ONDERWEG

ONTSPANNING
PRAATPAAL
RADIOBERICHT
REISAPOTHEEK
REISGEZELSCHAP
ROUTE
RIJDEN
SEIZOEN
SERVICE
SNELWEG
TENTJE

TIPS
TOERISTENKAART
TOILETTAS
TOURINGCAR
TREKTOCHT
TRIP
VAKANTIE
VERKEERSBORDEN
VERMOEIEND
VERTREKKEN
VERZEKERING

VLUCHTSTROOK
VOORBEREIDINGEN
VREEMDE TALEN
WEGENKAARTEN
WEGENWACHT
WERELDREIS
ZOMER

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 augustus 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

Soontiëns
Tuincentrum
Oude Doornakkersweg 2
Tel: 281 13 39

“Twee linker handen hebben - Het is een huishouden van
Jan Steen - Alle goede gaven komen van boven - Tot de
tanden gewapend zijn - Ergens een stokje voor steken - Na
regen komt zonneschijn - Boontje komt om zijn loontje - De
buikriem aanhalen ”.

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
3 Jan Nagelkerke
3 Condensatorstraat 4
De prijs is beschikbaar gesteld door onze adverteerder:

3
3
3
3

Frame It
Lijstenmakerij
Tongelresestraat 451
Tel: 281 65 50

