
 

 



 
 

OOK WEER TERUG VAN VOOK WEER TERUG VAN VOOK WEER TERUG VAN VAKANTIE? AKANTIE? AKANTIE?    

Zijn de koffers al uitgepakt en ligt de was weer keurig gestreken in de 
kast? 
Misschien de fotorolletjes nog wegbrengen? 
Ook een vakantiedagboek gemaakt? 
Als de foto’s straks klaar zijn kan bij ieder kiekje de juiste tekst ge-
schreven worden, het vakantiedagboek staat daar garant voor en roept 
bij iedere foto de juiste herinnering op. Je geniet dan nog even volop na 
en honderduit vertellend probeer je de thuisblijvers deelgenoot te ma-
ken van je ervaringen. 
Een paar dagen later staat ook deze reisreportage op de plank in de boe-
kenkast. 
De vakantie is nu echt voorbij. 
Het werk wacht. Voor je het weet, is je dag weer van uur tot uur ge-
pland en zit je in het ritme van iedere dag. Hopelijk pak je  fris, monter 
en met nieuwe energie het dagelijkse leven weer op. Je was er lekker 
even tussenuit en het heeft je goed gedaan. 
Werk met zin! 
 
Wij zijn er ook weer. We hebben geprobeerd weer een interessant en in-
formatief goed blad samen te stellen. Soms lukt dat, maar daar zijn we 
niet altijd zeker van. Wat we wel zeker weten is dat de inbreng van on-
ze lezers altijd bijzonder gewaardeerd wordt, dus…. wie weet is dat 
reisverslag van u iets voor ons blad en wilt u ons allemaal laten meege-
nieten!!!!  
Dat zou leuk zijn. Wij wachten af. 
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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. 

Mijn beurt om in de wisselpen te klimmen, 
heb ik aangegrepen om u deelgenoot te 
maken van mijn beleving van het natuur-
gebied tussen Nuenen, Geldrop en Eind-
hoven-Urkhoven. 
 
Eind februari, als de winter begint te ver-
velen, zie ik er naar uit, om zondag `s 
morgens mijn ochtendwandeling te maken 
in de Zegge. Als het riet nog dor is, begin 
ik al te speuren naar ontluikend groen. 
Eind februari valt er nog niet zo veel te 
ontdekken, maar er is een start als de zon 
mee zit. De sfeer verandert. Een belofte 
hangt in de lucht. 
Maart en april zijn heerlijke maanden om 
allerlei voorjaarsplanten te ontdekken die 
ieder jaar weer tevoorschijn komen. Zoals het speenkruid, 
de dotter, de eenbes, salomonszegel, vogelmelk, 'n vroege 
orchidee, maar ook de start van de koningsvaren is grandi-
oos om te zien. Ik zoek naar dalkruid. Zeker als je iedere 
week dezelfde plekken bezoekt, kun je de ontwikkelingen 
mooi volgen. Behalve de planten die je ziet, heb je soms 
ook nog het geluk om een glimp op te vangen van een ree, 
een fazant of ander gevogelte. 
 
In april en mei komen de pinksterbloemen en boterbloe-
men op, hele velden vol. Dan volgt de grote ratelaar, zene-
groen en nog veel andere planten. Ook een veld paarde-
bloemen kan bekoren. De vogels fluiten naar hartelust. 
Een echtpaar winterkoninkjes heb ik meerdere malen met 
verwondering aangehoord. Het meest spectaculair zijn 
echter toch de velden vol met gevlekte rietorchis, 
afgewisseld met de welriekende nachtorchis en de 
spaanse ruiter. Van dit spektakel kun je minstens 
vier tot zes weken genieten, van het begin tot het 
einde van de bloeitijd. Als de rietorchis is uitge-
bloeid, verandert de sfeer in het veld. De moeras-
wederik en gentiaan komen te voorschijn. Zuring 
begint de overhand te krijgen op een paar velden. 
Ik zie een paar jonge torenvalken die vliegles krij-
gen. 
Dan is inmiddels de zomer aangebroken. Een paar 
patrijzen vliegen wat onhandig weg als ik aan 
kom lopen. Ik wil nog een keer kijken of ik nog 
wat dalkruid kan ontdekken, en jawel, de plek is 
zelfs nog groter dan vorig jaar. Het pad dat voor-
heen nog begaanbaar was, is inmiddels dichtge-

groeid met riet, valeriaan, bitter-
zoet, leverkruid, moerasspirea en 
liesgras. Ook de muggen doen 
weer hun intrede. De volgende 
keer toch maar weer liever met een 
lange broek op pad. Goudsbloe-
men voor het eerst dit jaar gezien 
op de eerste zondag in juli, een 
prachtig veldje. Grashalmen geven 
kleur en beweging. Nu kun je zien 
hoeveel soorten er eigenlijk wel 
zijn. Maar helaas zullen ze alweer 
spoedig worden afgemaaid. Buiten 
de zang van de vogels, is het leuk 
om eens te luisteren naar het ge-
luid dat de wind veroorzaakt bij de 
ratelpopulieren. Heel apart. Als je 

goed oplet, kun je dikwijls vlinders, maar ook andere 
mooie insecten te zien krijgen. 
Het najaar geeft de Zegge weer andere kleuren en gedach-
ten. Ik kijk altijd uit naar de komst van de spreeuwen. Het 
is fascinerend om te zien hoe de vogels zich als één har-
monieus geheel bewegen. Ook 's winters is het leuk om 
een wandeling te maken in de Zegge. Zeker als het gevro-
ren heeft, of als er wat sneeuw gevallen is. Dan kun je 
prachtige plaatjes schieten.  
Wat ik beschreven heb, is eigenlijk maar heel summier.  
Je moet het zelf maar eens gaan bekijken: het is veel 
mooier dan ik ooit kan beschrijven. 

Dés Soontiëns 
De wisselpen gaat naar Paul Batenburg. 

MIJN BELEVING VAN DEMIJN BELEVING VAN DEMIJN BELEVING VAN DE ZEGGE. ZEGGE. ZEGGE.   



FUSIE MET "EINDHOVEN DRUK" ( E.D.) 
 
Om bovenvermelde reden besloten de broers om in 
1970 te fuseren met "Eindhoven Druk". 
Omdat Harrie en Henk zich niet meer thuis voelden 
in hun bedrijf besloten ze na enig beraad te stoppen. 
In verband met de samenwerking is broer Jan nog 
drie jaar aangebleven. 
 

MAASAKKERS KUNSTUITGAVEN. 
 
"Los van de activiteiten van Drukkerij Gema startte 
Henk, samen met mij" aldus mevrouw Maasakkers, 
"een nevenbedrijfje,  een uitgeverij van wenskaarten 
voor iedere gelegenheid, kunstkaarten, iconen, en 
christelijke kunst en niet te vergeten een uitgebreid 
assortiment "Hummelkaarten".  
Een en ander van hoge  kwaliteit.  
Het werd een postorderbedrijf. 

 
 
De uitgeverij werd onder de naam -Maasakkers 
Kunstuitgaven- ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.We hadden vanaf 1985 ook een stand op 
de Jaarbeurs te Utrecht. 
 

"THIJSSEN SALES SERVICES"                   
 
In 1986 nam dochter Mieke, samen met haar man 
Rob Thijssen, dit bedrijf over. 
Thans -vanaf 2000-  onder de naam " Thijssen Sales 
Services"  gevestigd aan 't Hofke 139, waar Diny, 
Harrie en Henk voordien woonachtig waren. 
 
De activiteiten van "Thijssen Sales Services" zijn 
vooral gericht op exclusieve wenskaarten en kleine 
drukwerken, met de nadruk op exclusiviteit en kwali-
teit.                

Vervolg uit vorig wijkblad. 
FEESTELIJKE OPENING 

 
De zoveelste uitbreiding! Op 4 juli 1964 werd het compleet nieuwe pand officieel in gebruik genomen.   
Onder architectuur van " bouwheer" Louis Neeskens kwam een en ander tot stand. 
Gezien de nauwe banden met de clerus zijnde de Martinus parochie, was het de toenmalige  
pastoor Th.van Amstel die het pand inzegende.                                                           
Het was een grote dag in 
de geschiedenis van de ge-
broeders Maasakkers en 
hun medewerkers. 
 
In het nieuwe pand heb-
ben Harrie, Jan en Henk 
ongeveer 6 jaar gewerkt. 
 
In de zestiger jaren ging 
de ontwikkeling in de gra-
fische wereld ontzettend 
snel.  
In korte tijd ging men o.a. 
van hand- en machinezet-
ten over op fotografisch 
zetten. 
De gebroeders werden 
echter een dagje ouder en 
er was geen opvolging.                             
 

D R U K K E R I J  G E M AD R U K K E R I J  G E M AD R U K K E R I J  G E M A       

Geeft Een Mooiere Afwerking. 

Pastoor van Amstel gaat "weldoende" rond. Hier wordt “Gods beste zegen” gege-
ven aan de nieuwe tweekleuren -Roland Record-  offset-pers. Deze zegen gold 
uiteraard ook voor alle medewerkers van de Gema. 



D R U K K E R I J  G E M AD R U K K E R I J  G E M AD R U K K E R I J  G E M A       

De mooie voorgevel van 
de nieuwe drukkerij. 
Jammer genoeg moest 
deze in 1997 wijken 
voor de nieuwbouw van 
Beauregard. 
Dit fraaie pand was  een 
vertrouwd "gezicht" in 
Tongelre. 
Als laatste waren hier 
"Maasakkers Kunstuit-
gaven" en "Thijssen Sa-
les Services" gehuisvest. 

Gebroeders Maasakkers 

Het front van de drukkerij na de verwerving van de panden 
links, voorheen sigarenfabriekske van, van der Wiel, en rechts 
voorheen bakkerij van Ginkel. Tot 1964 was dit het " front " van 
de Gema. 

Het oude pand wordt gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw. 

Deze woningen van 
Beauregard staan nu op 
de plaats waar eerst de 
GEMA drukkerij stond. 



HARMONIE "DE EENDRACHT" 

Ook al is het al een hele tijd geleden, toch nog even een 
terugblik op ons openluchtconcert van 17 juni.  
Door het slechte weer werden we gedwongen er een 
“kerkconcert” van te maken.  
 
Dat het weer niet meewerkte was in eerste instantie wel 
een tegenvaller, we hadden het ons zo anders voorgesteld, 
maar we waren wel blij en dankbaar dat we van het paro-

chie bestuur gebruik mochten maken van de St. Martinus-
kerk zodat het toch nog kon doorgaan. 
 
De enthousiaste muzikanten van “ Drumband Eckartdal” 
en harmonie “De Eendracht” hebben de kerk vol gespeeld 
en er een mooi feest van gemaakt. 
Door middel van enkele foto’s laten we u nog even nage-
nieten. 

Alhoewel de vakanties nog volop aan de gang zijn en 
de maand juni al aan het vervagen is in onze mense-
lijke gedachten, wil ik nog wel even stil staan bij de 
muzikale vaderdag op 17 juni jongstleden. 
Het was jammer dat de weergoden ons niet goed ge-
zind waren. Maar een mens kan niet alles hebben. 
De Martinuskerk heeft gelukkig voor goed onderdak 
gezorgd, zodat het programma gewoon kan doorgaan.  
De Eendracht heeft  deze dag als heel positief ervaren 
en als het aan haar ligt zou dit een jaarlijks terugko-
mende activiteit mogen worden. Misschien in combi-
natie met andere activiteiten, wat anders van opstel-
ling, maar wel in samenwerking met de werkgroep 
van wijkblad "Rond ‘t Hofke". Zij hadden kosten nog 
moeite gespaard om een aantrekkelijk evenement 
neer te zetten. Jammer dat er geen hapjes en drankjes 
in de buitenlucht genuttigd konden worden vanwege 
de regen, maar wellicht volgend jaar beter. 
 
Het was eveneens prettig te ervaren dat er toch zoveel 
mensen kwamen luisteren. Het was een komen en 
gaan van mensen. 
 
Het optreden van de slagwerkgroep van Eckartdal  
o.l.v. Henk Borrenbergs was zeker de moeite waard 

en het geeft weer eens aan, hoe goed het is om, men-
sen muziek te leren maken ongeacht hun handicap.  
Complimenten aan al diegenen die hier tijd en moeite 
in steken. Het was een knap stukje muziek wat daar 
ten gehore werd gebracht en aangenaam om naar te 
luisteren. 
 
Degenen onder u die naar deze concerten zijn komen 
luisteren, hebben zelf kunnen constateren dat het 
geen overbodige luxe is om het opleidingsorkest wat 
uit te breiden. Al is er op het niveau niets aan te mer-
ken, zonder invulling door alle partijen, wordt het 
moeilijk om een muziekstuk dan ook nog welluidend 
te laten zijn. Je mist toch op bepaalde plaatsen de in-
vulling en dat geeft het idee dat het orkest fouten 
maakt. Dit is dus niet altijd aan de orde. Ik bedoel 
hier meer mee te zeggen: Kom op Tongelre, kom 
mee spelen, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 
 
Harmonie De Eendracht wil nogmaals de redactie 
van het wijkblad bedanken, maar ook de luisteraars 
van deze dag en hopen dat u ons ook op andere con-
certen, die regelmatig in Tongelre gegeven worden, 
met uw aanwezigheid  verblijdt. 

HARMONIE DE EENDRACHT BEDANKT DE WERKGROEP VAN "ROND ‘T HOFKE"   
VOOR HET  ORGANISEREN VAN HET CONCERT OP 17 JUNI JONGSTLEDEN. 

De tamboer-maître van drumband Eckartdal stal de show. Het enthousiaste Eckartdal publiek. 

De redactie 



De diensten in 
onze parochie Martinus Jozef en 

Maria Antonius 

Eucharistieviering 
door priester of 
aangepaste woord- 
en communiedienst 
door ‘n pastor 

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.45 uur 

Woord- en  
communiedienst 
door parochianen 

Zaterdag 
17.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
18.45 uur 

Een priester in Tongelre? 
 
Donderdag 21 juni heeft het parochiebestuur vergaderd over de 
pastorale bezetting in Tongelre. Sinds het overlijden van Ton 
Bressers hebben we gepoogd om een priester te vinden die in 
onze parochie zou “passen”. Op 21 juni zijn we tot de volgende 
oplossing voor de parochie Tongelre gekomen: 
 
• Frans Verhoeven (de deken van Eindhoven) gaat voor een 

gedeelte van zijn tijd ons pastoresteam versterken. Daarnaast 
blijft hij deken van Eindhoven en pastor in Gestel. 

• 1 weekend per maand zal Frans Verhoeven voorgaan in de 
eucharistievieringen in de parochie, zodat wij als parochia-
nen hem goed leren kennen. 

• Frans Verhoeven zal de parochievergadering en parochiebe-
stuurvergadering bijwonen. 

• De taakverdeling van het pastoresteam zal de komende 
maanden bekeken worden. 

 
Het parochiebestuur is blij met deze tijdelijke oplossing. Op 
langere termijn blijft een vacature voor een fulltime-priester 
openstaan. 
Frans Verhoeven past goed in ons pastoresteam en hij staat ach-
ter onze manier van werken in de parochie. Bij deze heten wij 
hem van harte welkom! 
 
De diensten in onze parochie 
 
Donderdag 20 augustus wordt om 19.00 uur in de Antoniuskerk 
een jaargetijdeviering gehouden, met zang van Cantemus Domi-
no. 
 
Zondag 23 augustus: om 9.45 uur wordt in de Antoniuskerk een 
gezinsviering gehouden. Het kinderkoor zingt bij deze gelegen-
heid. 
 
Zondag 23 augustus is er in de Martinuskerk een eucharistievie-
ring. Aansluitend is er koningsschieten door het Catharinagilde. 
 
Zaterdag 8 september wordt in de eucharistieviering van 19.00 
uur in de Jozef en Mariakerk de Nationale Ziekendag gevierd. 
De organisatie is in handen van de Zonnebloem en de zang 
wordt verzorgd door de Tongelrese Cantorij. 
 
Donderdag 20 september wordt om 19.00 uur in de Antonius-
kerk een jaargetijdeviering gehouden, met zang van Cantemus 
Domino. 
 
In het weekend van 22 en 23 september wordt de Vredesweek 
gevierd. Tijdens de diensten in dit weekend wordt  aandacht 
besteed aan dit thema. 
 
Na de eucharistieviering van 23 september in de Martinuskerk 
(om 11.00 uur) gaat het Catharinagilde Koningsschieten. 

Het nieuwe jaarthema 
 
De volgende activiteiten staan allemaal in het teken van ont-
moeting. Mogen wij u ook bij (minstens) één ervan uitnodi-
gen?? 
• Maandag 3 september gaat “op de Bres” weer open: maan-

dag van 15.00-17.00 uur en vrijdag van 10.00-12.00 uur.  
• Dinsdag 4 september wordt het werkjaar van de parochie 

geopend in “op de Bres”. We beginnen om 20.00 uur en de 
werkgroep Jaarthema zal de diverse activiteiten toelichten. 
Iedereen is welkom. 

• Vanaf woensdag 5 september zal in een van de ruimtes in 
het parochiecentrum aan de Molijnstraat een mogelijkheid 
zijn voor ontmoeting en informeel samenzijn. Vanaf 14.00 
uur staat de koffie klaar. 

• Heeft u een kind dat komend werkjaar gevormd gaat wor-
den? Dan bent u op maandag 1 oktober om 20.00 uur van 
harte uitgenodigd voor informatie en opgave van uw kind. 
Uw kind krijgt nog een persoonlijke uitnodiging als hij of 
zij in Tongelre op school zit. Als uw kind op een school 
buiten Tongelre zit moet u zelf contact opnemen met het 
parochiecentrum!! 

• Op donderdag 4 oktober beginnen 2 bijbelse leerhuizen. Ze 
worden steeds op de eerste donderdag van de maand gehou-
den tot en met maart 2002. 
3 ‘s ochtends om 10.00 uur op het parochiecentrum over 

“de weg van gerechtigheid” (Matteus 3,1-4,11) met als 
inleider pastor T. v.d. Elzen. 

3 ‘s avonds om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk over 
“David, de koning van Israel”, een cahier uit de serie 
Leren en Vernieuwen.”  

     De inleider is dominee F. v. Zoelen. 
 
Wist u het al?  
 
Elk jaar vragen we uw aandacht voor de MIVA, de stichting 
die mensen in beweging brengt. Pioniers die uitgesloten men-
sen helpen, die anderen een kans bieden op onderwijs, gezond-
heidszorg en recht. Mensen die bijna nooit de krant halen, die 
zich vaak levenslang inzetten, zonder ervoor betaald te worden. 
Wij vragen uw hulp om hen te helpen: om vervoers- en com-
municatiemiddelen voor hen te kopen, zodat een heel dorp, een 
school of een ziekenhuis ineens bereikbaar is!  
In het weekend van 25 en 26 augustus is de meeropbrengst van 
de collecte voor hen bestemd. U kunt de MIVA ook direct steu-
nen via giro 2950 t.n.v. MIVA in Breda. 
 
Als er iets verandert in uw gezinssituatie of u gaat verhuizen, 
stuur dan een brief of kaart aan het parochiecentrum aan de 
Molijnstraat of het parochiebureau aan de Fazantlaan met de 
volgende gegevens: naam, adres, telefoon, verandering.  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Parochiecentrum Ton-
gelre 
Molijnstraat 5 
5642 LV Eindhoven 
Tel: 040 - 2811324 
Fax: 040 - 2812025 
Geopend: ma,di,do, vri-
jdag 
9.30-11.30 en 14.00-16.00 
uur 



OOONTMOETENNTMOETENNTMOETEN   
 
Beste mensen, 
In het kader van het jaarthema "Ontmoeten" dachten we 
dat het goed zou zijn een oproep te doen aan allen, die dit 
jaar een partner verloren hebben, om vrijblijvend eens sa-
men te komen. We kunnen u dan informatie geven over al 
hetgeen wat gebeurt in onze parochie na overlijden en in 
de rouwperiode. De koffie en thee staan voor u klaar. 
 
Zou het iets voor u zijn om deel te nemen aan zo'n ont-
moetingsmiddag op:  
 
donderdag 27 september a.s. om 14.00 uur 
in het Parochiecentrum, Molijnstraat 5. 
 
Wij heten u van harte welkom.  
 
Namens de huisbezoekgroep, 
• pastor Theo van den Elzen  
• Emmy Speckens 
• Ine Gerrits 
 

 
Overledenen: 
 
Mien Kok-v.Nunen,             83 jr., Molijnstraat 
Dien Feenstra-Weber,        74 jr., Drosserstraat 
Cor van der Sanden,           73 jr., Telefoonstraat 
Lisa van Eijk-v.Gisteren,     86 jr., Peppelrode 
Sylvester Osse,                  88 jr., Leeuweriklaan 
Paul Musters,                      66 jr., Plutostraat 
Frans Hendriks,                  72 jr., St.Josephlaan 
Wim Heesters,                    78 jr., St.Josephlaan 
Riek Tielen-v.Breugel,        86 jr., Drosserstraat 
 
Dopen: 
 
Sam Delissen,                    Buizerd  
Lisa de Beijer,                     Bandalaan 
Denise Joosten,                  Betuwehof 
Leroy Strijbos,                     Muschbergweg 
Anissa van der Heijden,      Kluizenaarstraat 
Gino van de Moosdijk,        Kaapseweg 
Robin Maljaars,                   P.Lastmanstraat 
Bo Strösser,                        Baelschot 
 
Huwelijken: 
 
Robin Teuwens en Monique van Stiphout,          1 juni 
Richard Kerste en Sandra de Groot,                   1 juni 
Frank Smit en Mirjam van Rooijen,                     22 juni 
Giel Jansen en Angela van Deursen,                  6 juli 
Arno van Haren en Nicole Vriend,                       27 juli 
 
Jublileum: 
 
50-jarig huwelijk: Hr. en mevr. Konings - Seuntiëns, 30 juni. 
 

FAMILIEBERICHTEN  

DAHLIACLUB SINT MARTINUS 
 

Opgericht 1935. 
Wij nodigen U uit voor een bezoek aan onze 

DAHLIASHOW 
in de hal van de basisschool de Boog aan de 
Koudenhovenseweg-Zuid 202 te Eindhoven. 
De show wordt gehouden op zaterdag 15 en 

zondag 16 september 2001. 
Geopend: zaterdag van 17.00 tot 20.30 uur en 

zondag van 11.00 tot 18.00 uur. 
Na de sluiting op zondag is tevens de trekking 

van onze loterij. 
Aan bloemsierkunst en arrangement is op de 

show veel aandacht besteed. 
 

Tevens nodigen wij U uit voor een bezoek aan 
onze dahliatuin op zondag 30 september 

(tussen 12.00 en 16.00 uur) 2001, tijdens de 
OPEN DAG 

De dahliatuin is gelegen aan de Loostraat te 
Eindhoven. 

Beide evenementen zijn gratis toegankelijk. 
Bestuur en leden stellen Uw bezoek aan de 

show en open dag zeer op prijs. 

Vluchtelingenwerk Eindhoven zoekt vrijwilligers van 16 
jaar en ouder, die samen met een jonge vluchteling een 
koppel willen vormen. 
Het coachingproject van Vluchtelingen Werk Eindhoven 
is een maatjesproject waarbij een jonge vluchteling wordt 
gekoppeld aan een "Nederlandse" vrijwilliger die deze 
jongere wegwijs wil maken binnen de Eindhovense sa-
menleving. 
Het doel van het project is een snellere integratie van een 
jonge vluchteling en het vergroten van hun sociale net-
werk. 
Vooral alleenstaande minderjarige asielzoekers hebben te 
kampen met gebrek aan contacten. Zij weten vaak niet 
hoe ze in aanraking kunnen komen met Nederlandse men-
sen. 
Het project werkt als volgt; een vrijwilliger spreekt míni-
maal eens per twee weken af met een jonge vluchteling 
om samen iets te ondernemen. Je kunt hierbij denken aan: 
huiswerk maken, sporten, hulp bij dagelijkse dingen of 
gewoon iets leuks doen. 
Voor meer informatie bel Vluchtelingen Werk Eindhoven 
• 040 2433010 vraag naar  
• Angelique Friderich of  
• Hanny Greefhorst 

VLUCHTELINGENWERK ZOVLUCHTELINGENWERK ZOVLUCHTELINGENWERK ZOEKT EKT EKT 
VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS    



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

 
Maandagmiddag:  fietsen 55+ ,  vanaf ’t O.R.  
20 augustus (Heeze) - 3 september (Breugel) - 17 septem-
ber (Lieshout) - 1 oktober (Stiphout) - vertrek 13.30 uur. 
8 oktober - bustocht -  15 oktober afsluiting  (14.00 uur) 
Elke maandag: 
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoe-
len, diverse spelen, alles naar keuze. 
Elke dinsdag:  
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van 
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje. 
Elke woensdag: 
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezellig-
heid in ‘t wijkcentrum. 
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur. 
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze, 
van 14.00 - 16.30 uur. 
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 au-
gustus! 
Elke vrijdag: 
SCHILDEREN van 20.00 - 22.30 uur, aspirant-schilders zijn van 
harte welkom. 
Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel.  281 13 68 
 

KKKIENENIENENIENEN   
Elke derde woensdag van de maand 

in 't Oude Raadhuis.  
 

Woensdag   
19 september 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. 

DANSENDANSENDANSEN   
   

Vanaf dinsdag 4 september bent u weer 
welkom in de dependance van 
‘t Oude Raadhuis voor de wekelijkse 
dansavond voor ouderen vanaf  
50 jaar.  
De DJ draait de gehele avond gezellige 
dansmuziek. 
 
Entreeprijs ƒ 1.50.  
Aanvang: 20.00 uur. Sluiting: 23.00 uur.  

Bevrijdingsmarkt 
 
Op zondag 16 september 
vindt er voor de achtste 
keer rondom Wijkcentrum ‘t 
Oude Raadhuis de traditio-
nele “Bevrijdingsmarkt” 
plaats. 
Van 12.00 tot 17.00 uur. 
Voor iedere particulier is dit 
een gelegenheid bij uitstek 
om zijn spullen aan de man 
te brengen, daar deze markt 
veel bezoekers trekt. 
Tijdens de markt is er “live-music” aanwezig en zijn de 
bar en het terras van ‘t Oude Raadhuis geopend. 
Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd. 
Het is natuurlijk verstandig van tevoren een kraam te 
huren. 
Hiervoor kunt u tot 1 september bellen met de conciërge 
van ‘t Oude Raadhuis, tel. 040-2811737. 

Naar de  
Bevrijdingsmarkt 

EEENGELSE LESNGELSE LESNGELSE LES   
   

Eind september start de Engel-
se les weer in 't Oude Raadhuis!  
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, 
zowel bij de licht gevorderden 
als bij de iets meer gevorderden.  
 
Leuk om te doen: uw (beetje) Engels wat bijhouden, wat 
leren spreken (want dat doen we veel) en oefeningen 
van een boek en bandjes.  
De lessen zijn op maandagmorgen.  
U kunt gerust eens vrijblijvend komen kijken, of het iets 
voor u is. (U moet wel van gezelligheid houden!) 
 
Neem dan contact op met Thea Koot, tel. 290 80 92 . 
 



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 

Bewonerspanel Tongelre 
Vanuit een aantal organisaties en instellingen verenigd in het 
zogeheten Tongelre Totaal is het voorstel gekomen voor het op-
richten van een bewonerspanel Tongelre. De bedoeling is dat in 
dat panel zo’n 15 inwoners van Tongelre over hun stadsdeel mee 
gaan praten. Het panel wordt een advies- en klankbordorgaan 
voor de ontwikkeling en uitvoering van het stadsdeelbeleid.  
Voorlopig komt de ondersteuning voor de verdere ontwikkeling 
van het Stadsdeelkantoor Tongelre en van de stichting O&O 
(ontwikkeling en ondersteuning). 
De leden van het panel worden niet gekozen maar samengesteld 
uit bewoners van Tongelre.  Bij voorkeur zijn het Tongelrenaren 
die geïnteresseerd zijn in het beleid en de aanwezige problema-
tiek in het stadsdeel. Zij krijgen een adviserende functie en wor-
den zonodig ondersteund door deskundige werkgroepen. De le-
den vertegenwoordigen geen organisatie maar zitten op persoon-
lijke titel in de adviesgroep. Er wordt gestreefd naar een zo 
breed mogelijke afspiegeling van de verschillende doelgroepen 
in het stadsdeel. 
Geïnteresseerd? U kunt zich opgeven bij het Stadsdeelkantoor 
Tongelre of bij de stichting O&O. Doet u dit bij voorkeur vóór  
1 september 2001 want we willen zo snel mogelijk aan de slag.  
 
11 september vergadering Stadsdeelcommissie 
Op dinsdag 11 september zal de Stadsdeelcommissie haar derde 
vergadering houden in het Stadsdeelkantoor aan de Generaal 
Bothastraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur.  
Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op het moment van het 
samenstellen van deze Rond ’t Hofke was de agenda voor de 
vergadering nog niet bekend. U kunt de agenda en eventuele bij-
lagen echter inzien op het Stadsdeelkantoor.  Als u over een be-
paald onderwerp het woord wilt voeren dan kan dat. U moet dan 
wel spreektijd aanvragen. Dat kan, tot 3 september, bij de secre-
taris van de commissie, mevr. E. Bruins.  
Zij is te bereiken op tel.nr. 238 4500 
 
Meld u aan voor de milieuprijs 
Heeft u zich ingezet voor een leefbare en milieuvriendelijke om-
geving? Of wilt u hiervoor actie ondernemen? Dan maakt u kans 
op de milieuprijs 2001!  Verenigingen, instellingen en particulie-
ren die in een buurt of wijk in Eindhoven een milieuvriendelijk 
project willen starten of hebben uitgevoerd kunnen zich nog in-
schrijven tot 1 september 2001. Een inschrijfformulier kunt u 
aanvragen bij de milieudienst, tel. 040-259 4689 of per email op 
a.vandenbroek@milieudienst.sre.nl 

Eindhoven zonneboilerstad 
Zoals u misschien al weet, mag Eindhoven zich een jaar lang de 
zonneboilerstad van Nederland noemen. Dit vanwege de grote 
inspanningen van de gemeente om het gebruik van zonne-
energie te bevorderen. Borden aan de invalswegen van Eindho-
ven laten zien hoe trots Eindhoven is op de behaalde titel. En er 
is nu ook een tentoonstelling in het informatiecentrum van het 
Stadskantoor aan het Stadhuisplein over zonneboilers. U kunt 
hier zien en lezen wat er tot nu toe gebeurd is om zonne-energie 
te promoten, hoe Eindhoven de titel heeft behaald en wat de ver-
dere plannen zijn. De tentoonstelling komt binnenkort trouwens 
ook in uw eigen Stadsdeelkantoor in Tongelre. Daar is nu al wel 
de folder verkrijgbaar over de subsidie op zonneboilers. 
 
Subsidie van ƒ  2000,- 
In de nieuwe folder over zonneboilers van de gemeente kunt u 
lezen hoe u een subsidie van meer dan  ƒ 2000,-  kunt krijgen, 
wanneer u een zonneboiler plaatst. Deze folder vindt u dus onder 
andere bij uw eigen stadsdeelkantoor, maar is ook op te vragen 
bij de Milieudienst Regio Eindhoven, tel. 259 4689 of via email: 
a.vandenbroek@milieudienst.sre.nl 
 
 
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 
 



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

Ouder echtpaar vraagt i.v.m. vertrek van de huidige een zelfstandi-
ge huishoudelijke hulp. 1 x p.w. 3 uur. Vergoeding ƒ 55.-- p.w. 
Mevr. Rietjens, Koudenhovenseweg Noord 9, Eindhoven. 
Tel: 2813266 

FEESTELIJKE HAPPENING IN ‘T OUDE RAADHUIS  
 

PROJECTBUREAU KENNISWIJK REGIO EINDHOVEN 
OPENT DERDE KENNISWIJKHOEK 

 
Op woensdagmiddag 4 juli om 14.00 uur opende de 
Eindhovense wethouder Van den Biggelaar in 't Oude 
Raadhuis in Tongelre officieel de derde Kenniswijk-
hoek. Na de feestelijke opening met een balonnenwed-
strijd voor de jeugd begon een activiteitenmiddag voor 
bewoners. 
De Kenniswijkhoeken zijn bedoeld om bewoners van de 
wijk kennis te laten maken met de computer, internet en 
de speciale digitale diensten voor Kenniswijkbewoners. 
De Kenniswijkhoeken in het Helmondse Brandevoort 
(De Vendelier) en in Meerhoven (Infocentrum) zijn ook 
al opengesteld voor bewoners. De komende maanden 
worden op diverse plaatsen binnen het Kenniswijkgebied 
nieuwe hoeken ingericht. 

Boven: de computers. Links onder: openings toespraak door mevr. 
Lemkes van Kenniswijk. Hieronder:  de wethouder knipt het lint door. 

Rode Kruiscollecte 
 

De Rode Kruiscollecte welke rond ’t Hofke 
werd gehouden van 24-6 t/m 30-6 j.l., heeft  

ƒ 2108,20 opgebracht. 
Hartelijk dank! 

 
Rode Kruis, afdeling Eindhoven. 



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 no-
dig, 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. 

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. 

ZONNEBLOEM WEDSTRIJD!! 
 
Deze maand wordt de zonnebloemactie afgesloten. 
Alleen wijkbewoners kunnen aan de wedstrijd meedoen 
door middel van onderstaand   formulier in te vullen en in 
te leveren bij de redactie. 
Dit formulier dient voor 1 september a.s. bij de redactie 
te zijn ingeleverd. (Redactieadres ‘t Hofke 15.) 
Zijn de afmetingen van uw zonnebloem zodanig, dat u 
kans maakt op ‘n prijs, dan wordt de hoogte nagemeten 
door de jury. 
Geef duidelijk aan de hoogte en de doorsnede van de 
bloem. Bij gelijke hoogte wint de bloem met de grootste 
doorsnede. 
 
3 prijzen zijn beschikbaar waarvan de hoofdprijs een   
dinerbon is ter waarde van ƒ 100.=. 

Ik doe mee aan de zonnebloemwedstrijd van Wijkblad Rond ‘t Hofke: 
 
Naam:__________________________________________________ 
 
Adres:__________________________________________________ 
 
Telefoon:________________________________________________ 
 
Hoogte:________________meter en_________________centimeter 
 
Doorsnede bloem:________________________________centimeter 

 
Voor 1 september 2001 inleveren!!!! 
Op ‘t redactie adres, ‘t Hofke 15. 



Omdat wij ervan overtuigd zijn dat 
onze lezers erg geïnteresseerd zijn in 
het wel en wee van deze bijzondere 
wijkbewoner en wij er allemaal een 
beetje trots op zijn nog een echte 
schaapherder in ons midden te heb-
ben, zijn we even bij hem binnengelo-
pen om hem wat vragen te stellen.. 
We worden door Cor en zijn vrouw 
Josina gastvrij en vriendelijk ontvan-
gen in hun monumentale boerderij 
aan de Doolstraat. Heerlijk zittend in 
de schaduw van een boom, door Josi-
na voorzien van een lekkere kop kof-
fie (zelfs op het melkkannetje en de 
suikerpot staan schaapjes), vertelt 
Cor(63 jaar) honderduit. 
 
U woont nu 4 jaar in Tongelre. Hoe 
bevalt het hier? 
 
"Heel goed, ik voel me hier helemaal 
thuis. Tongelre was niet vreemd voor 
me want ik kwam voorheen ook al 
met mijn schapen naar Urkhoven. 
Daarbij woon ik hier in een prachtige 
boerderij. We moeten ze wel hele-
maal in de originele staat houden, 
maar ik heb daar geen problemen 
mee en zou ook niet anders willen. Ze 
is van boven tot onder opgeknapt en 
de keuken, ook wel "den herd" ge-
noemd, hebben we helemaal in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht. 
Ja, het is een ideaal plekje voor me.
De totale oppervlakte is 3 ha weiland 
en wat ik bijzonder prettig vind: dit 
weiland grenst gedeeltelijk aan de 
Urkhovenseweg. Ik steek daar met 
mijn schapen even de weg over en ik 
ben in de Zegge, dat is gemakkelijk, 
kosten besparend en milieuvriende-
lijk. Ten gevolge van het drukke ver-
keer moet ik tegenwoordig de scha-
pen vaak met een veewagen vervoe-
ren." 
 
Hoeveel schapen heeft u en van welk 
ras zijn ze? 
 
"Ik heb ongeveer 550 schapen: 325 
volwassen dieren en 225 lammeren. 
Deze schapen zijn verdeeld over 6 

groepen ooien, 1 groep rammen en 10 
fokrammen. De eiwitarme weilanden 
waarop mijn schapen kunnen grazen 
stellen bijzondere eisen aan hen. Zo 
moeten het kuddedieren zijn met een 
sobere instelling en een grote maagin-
houd. Uit diverse andere rassen heb 
ik een eigen ras gefokt dat aan deze 
voorwaarden voldoet." 
 

U bent nu 63 jaar en al 50 jaar in het 
vak, een eenvoudig rekensommetje 
leert ons dat u al met 13 jaar schaap-
herder was. 
 
"Ja, dat klopt. Eigenlijk had ik veearts 
willen worden. Maar dat is anders ge-
lopen. Toen ik 8 jaar was zorgde ik in 
mijn vrije tijd al voor de schapen van 
mijn opa. 
Op 13 jarige leeftijd kocht mijn vader 
25 schapen voor me (ik hoefde niet 
meer naar school omdat er maar één 
leerling was voor de 8é klas), en in de 
herfst kreeg ik er nog 15 bij. Na het 
lammeren was mijn kudde uitge-
groeid tot 100 schapen. Toen ik 15 
jaar was heeft mijn broer de zorg 
voor de schapen twee jaar over geno-
men zodat ik in Duitsland op een 
groot gespecialiseerd schapenbedrijf 
nog meer ervaring kon opdoen." 

Een halve eeuw, dat is een hele tijd. 
In de maatschappij is de laatste 50 
jaar veel veranderd, maar schapen 
zijn gewoon schapen gebleven die 
lekker rustig willen grazen, gescho-
ren moeten worden, lammetjes krij-
gen enz. of zien we dat verkeerd? 
 
"Nou, ook voor een schaap en het be-
drijf er omheen is wel het een en an-

der veranderd. Om te beginnen is het 
verkeer zo toegenomen dat de scha-
pen vaak niet te voet verplaatst kun-
nen worden, ze moeten met een vee-
wagen vervoerd worden. En omdat 
het gras op onze weilanden minder 
snel groeit, moet dit vaak gebeuren en 
dat is voor de schapen niet prettig. 
Zoals u weet hebben tegenwoordig 
veel mensen een hond. Vroeger had 
je alleen op een boerderij een waak-
hond en die kwam niet van het erf af. 
Tegenwoordig verstoren veel loslo-
pende honden de rust in de natuur. 
Maar er zijn ook positieve ontwikke-
lingen te melden. De weilanden die ik 
van de Gemeente en het Brabants 
Landschap in beheer heb, blijven 
door de schapen weilanden.  
Wilgen en elzen krijgen geen kans en 
de distels en de bramen, die niet afge-

(Vervolg op pagina 14) 

IN GESPREK MET EEN "IN GESPREK MET EEN "IN GESPREK MET EEN "GOUDEN SCHAAPHERDER"GOUDEN SCHAAPHERDER"GOUDEN SCHAAPHERDER"...   
 

 COR ADRIAANS IS 50 JAAR SCHAAPHERDER. 



(Vervolg van pagina 13) 

graasd worden, mogen machinaal ver-
wijderd worden. 
Wat ook positief is: de schapen zorgen 
voor een goed leefklimaat voor flora 
en fauna, vroeger deden dat de herten 
en reeën. Er worden geen bestrijdings-
middelen en geen kunstmest gebruikt. 
Van de mest van de schapen leven de 
insecten, die insecten zijn voedsel 
voor nuttige vogeltjes en ga zo maar 
door. Na enige tijd zie je in zo'n ge-
bied niet alleen weer schone riviertjes, 
maar ook meer vogels, vlinders, egels, 
bloemen en planten." 

 
Wat is het leukste van dit vak? 
 
"Met hart en ziel, dag en nacht leven 
en werken met en voor de schapen, 
een natuurmens zijn." 
 
Wat is het vervelendste? 
 
"Alle wetten en regeltjes. Tijdens de 
M.K.Z. crisis heb ik mijn schapen on-
nodig 1 maand op stal moeten houden. 
Daarbij lag toen de verkoop van onze 
schapenwollen producten (dekbedden, 
onderdekens, kussens, gesponnen wol, 

ruwe wol enz) stil, de open dagen en 
de scheerdersfeesten konden niet door 
gaan. Dat was een hele schadepost." 
 
Hoe zijn uw plannen voor de toe-
komst? Nog 2 jaar en u bent 65. 
 
"Met 65 ga ik het misschien wel wat 
rustiger aan doen, maar stoppen, nee, 
daar moet ik niet aan denken. Ik ben 
een geboren en getogen herder en na-
tuurmens. Ik blijf dit werk mijn hele 
leven doen zolang de "grote herder" 
me de lichamelijke en geestelijke 
kracht geeft. Mijn vrouw mag je daar-
bij zeker niet vergeten. Mijn opa zei 
me al:’Kies een vrouw die hart heeft 
voor de dieren, want alleen dan kan je 
bedrijf goed functioneren’. 
Die goede raad heb ik niet in de wind 
geslagen. Josina staat mij dag en nacht 
bij en kan in drukke tijden alle voor-
komende werkzaamheden overnemen 
zodat ik wat rust krijg." 
 
Na afloop van dit interessante gesprek 
worden we uitgezwaaid door twee en-
thousiaste mensen. Twee mensen die 
met hart en ziel en veel plezier hun 
werk doen en dat, ook na 50 jaar, 
voorlopig nog niet opgeven. 
 
Wij danken hen voor het gastvrije ont-
haal en wensen hen veel succes voor 
de toekomst. 

Op zondag 26 augustus 2001 start de 
politie Brabant Zuid-Oost een nieuw 
jeugdproject in de regio Zuidoost 
Brabant. De basisschoolkinderen in 
onze regio kunnen het Nick-en-Linda 
kwartetspel verzamelen.  
 
Ze moeten polítiemensen op straat 
aanspreken om in het bezit te komen 
van de kwartetkaartjes.  
Een opbergdoosje voor de verzamelde 
kaarten en een stripboek krijgen de 
kinderen later op de politiebureaus 
tegen inlevering van een kaart die ook 
op straat is uitgedeeld.  
Het project duurt zeven weken. 
Iedere week zijn er nieuwe kaartjes. 
 

Wedstrijd  
Aan het jeugdproject is ook een wed-
strijd verbonden. Op de kaartjes staan 
cijfers die corresponderen met de let-
ters van het alfabet. Dus 1=a; 2=b 
enz. Alle letters vormen in de juiste 
volgorde een slagzin. Deze slagzin 
kunnen de kinderen insturen naar de 
Politie Brabant Zuid-Oost, afdeling 
jeugdzorg, postbus 6162, 5600 HD in 
E i n d h o v e n  o f  m a i l e n  n a a r 
Nick_en_Linda@pbzo.nl . Na 
afloop van het project wordt een aan-
tal winnaars uitgeloot voor een Vip-
behandeling bij de politie. 
Start  
Bij de start op zondag 26 augustus 
organiseert de afdeling Tongelre, op 

de Tongelresestraat, naast wijkge-
bouw de Ronde op het schoolterrein, 
vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur, een 
leuke activiteit voor de kinderen. 
Daar zullen een aantal attracties staan, 
waaronder een hindernisbaan, klimto-
ren en treintje van Tongelre, alsmede 
politievoertuigen. Ook Jpp, Halt en 
Jongerenwerk Tongelre zullen aanwe-
zig zijn. Er zal tussen 15.00 uur en 
15.30 uur een wedstrijd worden ge-
houden op de hindernisbaan voor jon-
geren in de leeftijd van 10 jaar, met 
een leuke prijs. 
Er worden dan ook de eerste kwartet-
kaarten uitgedeeld, na het beantwoor-
den van een aantal vragen bij de aan-
wezige politie, Jpp en Halt. 

POLITIE START NIEUW JEUGDPROJECT  
BASISSCHOOLJEUGD KAN POLITIEKWARTET VERZAMELEN 



Op 11 september wil het St. Catharinagilde zich presente-
ren aan de nieuwe bewoners van de wijk Beauregard.  
Op deze manier krijgen ook de nieuwe bewoners een in-
druk van één van de oudste verenigingen van Tongelre. 
De wijze waarop het gilde zich presenteert lígt nog niet 
geheel vast, maar het zou b.v een demonstratie konings-
schieten kunnen zijn. 
 
KONINGSSCHIETEN 
Naast het bezoek van het gilde aan de nieuwe wijk Beau-
regard, willen wij de bewoners van de wijk uitnodigen 
voor het koningsschieten. Het St. Catharinagilde schiet op 
23 september een nieuwe koning op het Catharinahof aan 
het Wasvenpad. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
Het koníngsschieten wordt met vele tradities omgeven. 
Hoe oud die tradities in werkelijkheid zijn weten wij zelf 
ook niet. 
Wij beginnen zo'n dag altijd met een H.Mis, in de St. Mar-
tinuskerk om 11.00 uur ,voor de levende en overleden gil-
debroeders. Het gilde trekt met vlíegend vaandel en slaan-
de trom de kerk binnen; waarna de gildebroeders plaatsne-
men. Het gilde offert op de trom en tijdens de Consecratie 
wordt het vaandel gezwaaid, de trommen roffelen en de 
vendels nijgen. Na de H.Mis wordt de eed van trouw aan 
het kerkelijk gezag hernieuwd, door het vaandel te zwaai-
en boven het hoofd van de dienstdoende pastor. Daarna 
wordt gevendeld voor de aanwezigen. Na de dienst gaan 
we rond 't Hofke waarna we op eigen gelegenheid naar 

ons gildehuis gaan. Om 14.15 uur stelt het gilde zich op 
buiten het schietterrein waarna we gezamenlijk driemaal, 
om de boze geesten te misleiden, rond de schutsboom 
trekken, nadat de koningsvogel is geplaatst. Hierna wordt 
de "oude" koning ontdaan van zijn koningsmantel en scep-
ter, nadat híj een nieuw koningsschild heeft toegevoegd 
aan het zilver. Een van de aanwezige notabelen "vrijt" de 
boom, d.w.z hij lost het eerste schot om de boom "vrij" te 
geven voor het koningsschieten. De deelnemende gilde-
broeders schieten in volgorde van een voorafgaande loting 
op de koningsvogel, totdat het laatste stuk op de grond 
ligt. Diegene die het laatste stuk naar beneden schiet mag 
zich voor dríe jaar koning noemen, nadat de Overheid van 
het gilde dit in beraad heeft genomen. Het gilde verzamelt 
zich en we trekken gezamenlijk naar de voorkant van het 
gïldehuis. Hier zal de koning zijn handen wassen. Als te-
ken van onschuld mag hij over het gildevaandel lopen, als 
hij niet eerder koning is geweest. De vendeliers brengen 
nu een vendelhulde aan de nieuwe koning. Hierna blijven 
we nog na om de nieuwe koning te fêteren. 
 
Het koningsschieten is voor iedereen toegankelijk, komt U 
rustig naar het schietterrein aan het Wasvenpad. Het 
schietterrein is vanaf`13.30 uur voor het publiek open, zo-
dat U vooraf nog een praatje kunt maken en wat rond kunt 
kijken. Als U met de auto komt, kunt U parkeren in de Su-
matralaan op de hoek met de van Oldenbarneveldlaan. 
Wij wensen U een prettige middag toe. 

NAAR BEAUREGARD 



De Collse Watermolen heeft eeuwenlang een dubbelfunctie gehad, n.l.: koren- 
èn oliemolen. 
Het slaan van olie uit oliezaden is geruime tijd geleden gestopt. 
Binnenkort start de restauratie van de olieslaginrichting van de olie-
molen. Een oude traditie wordt dan weer in ere hersteld. 
 
Op zondag 2 september zal wethouder J. van den Biggelaar de-
ze unieke restauratie officieel starten tijdens een molenfeest. De 
restauratie is mogelijk geworden mede door het initiatief van de 
voormalige PvdA-fractievoorzitter die door al zijn collega’s in 
de gemeenteraad werd ondersteund. 
 
Het feest begint om 13.00 uur.  Op de molenweide zijn er diver-
se demonstraties te zien van een valkenier en het drijven van 
schapen. Kleine kinderen kunnen een ritje maken in een bok-
kenkar. 
Op een akkertje nabij de molen wordt met een oude Lanz Bull-
dog tractor een zaaibed gemaakt en koolzaad gezaaid. Koolzaad 

is een oliezaadgewas waaruit olie geslagen wordt. 
Een oude stationaire motor is te zien die een maalstoel met mo-
lenstenen aandrijft. 
Verder is er in de molen een tentoonstelling van schilderijen 
van watermolens uit de omgeving. Deze schilderijen zijn ge-
maakt door Jan Vlemmix. 
Bij de molen zijn kunstschilders aan het werk te zien. 
Rond 14.00 uur verzorgt de bekende drumfanfare “Oefening en 
Volharding” een muzikaal optreden. 
 
De entree is gratis en het programma eindigt om ongeveer 15.00 
uur.  
 
(Het molenfeest wordt georganiseerd door de werkgroep Vrien-
den van de Collse Watermolen. 
Met dank aan familie  T. Rovers, familie  C. Adriaans en de 
dahlia-club St. Martinus)  
 

FEESTELIJKE START OP ZONDAG 2 SEPTEMBER 
 

RESTAURATIE VAN DE ORESTAURATIE VAN DE ORESTAURATIE VAN DE OLIEMOLEN VAN WATERMOLIEMOLEN VAN WATERMOLIEMOLEN VAN WATERMOLEN ’T COLLLEN ’T COLLLEN ’T COLL   

KAPPER ROLAND PROUDLY PRESENTS KAPPERMAN 
 
Kapper Roland heeft een originele vorm van reclame bedacht, een 
CD-rom. 
Deze CD-rom bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een presen-
tatie in de vorm van zowel foto's van Rolands kapsalon als foto's 
van kappers uit derde wereldlanden, een kleine greep uit de verza-
meling van Roland. 
Het tweede deel is een spel dat natuurlijk het thema haarknippen 
bevat. 
Deze unieke vorm van reclame kwam in samenwerking met IBIT 
BV en grafisch ontwerper Bartman tot stand. 
Het is de eerste keer in Nederland dat een kapsalon zich via een 
CD-rom presenteert. 
 
Zolang de voorraad strekt krijgt u na een behandeling de Kapper-
man CD-rom van Kapper Roland cadeau. 
 
3 Kapper Roland, Tongelresestraat 403B, Eindhoven,  
3 telefoon: 040-281 30 71 

De Roze Vlinder is een organisatie voor lesbische 
en biseksuele vrouwen. De vereniging is opgericht 
in Eindhoven in oktober 1998.  
Initiatiefneemsters Chantal en Iris hadden behoef-
te aan nieuwe contacten en gezelligheid en met 
het motto: "kom eens van die bank" besloten zij 
De Roze Vlinder leven in te blazen. Inmiddels 
heeft de vereniging een klein bestuur dat bestaat 
uit Nirac, Christa, Suzanne en Iris. Verder helpen 
nog twee subvrijwilligers met de organisatie,  
Monique en Sandra. 
 
Zondag 26 augustus organiseren we een picknick 
in Eindhoven.  
 

We zouden het leuk vinden als dames, die nog 
geen kennis met ons gemaakt hebben eens vrij-
blijvend meegaan, zodat ze kunnen kijken of wij 
de vereniging zijn die bij hen past. 
 
De Roze Vlinder telt ongeveer 50 leden. Wij zijn 
te vinden op internet www.dse.nl/roze/vlinder.
html en ook kun je over ons lezen op teletekst 
pagina 449 van omroep Eindhoven. 
 
Iris, Urkhovenseweg 414, 5641 KS Eindhoven. 
Tel: 06-20987953 (donderdag te bereiken tussen 
19.00 en 21.00 uur) 
Email: derozevlinder@zonnet.nl 
 

De Roze Vlinder 



Hallo jongens en meisjes. 
 
Wisten jullie al dat er op dinsdag van 15.45 tot 18.00 uur tienerinloop is in Wijk-
centrum ’t Oude Raadhuis? 
Nu zouden wij het leuk vinden om een tienerDARTclub op te richten. 
Bij genoeg aanmeldingen kan dat dus ook! 
Natuurlijk beginnen we dan met gewoon lekker een partij gooien.  
Later, bij voldoende belangstelling kunnen we Ladder of competitie gaan 
gooien. 
Kom eens langs met een vriend of vriendin; misschien ontmoet je hier nog 
wel andere leuke vrienden. 
 
Als je je aanmeldt, geef dan wel je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer op. 
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn krijg je een berichtje wanneer we starten. 
Aanmelden tot 30 september 2001. 

De oplossingen van beide puzzels op een kaart schrijven. Voor 1 september a.s opsturen naar de redactie. 
Naam, adres en telefoonnummer erbij vermelden. 

Onder de goede inzendingen wordt een prijsje verloot. 



Oplossing van vorige maand was: 
 “Wie verre reizen doet kan veel verhalen”. 

 
Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
3 Mevr. Verbeek 
3 ‘t Hofke 104d 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door onze adverteerder: 
3 Soontiëns 

3 Tuincentrum 

3 Oude Doornakkersweg 2 

3 Tel: 281 13 39 

 

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 september 
2001 in het bezit te zijn van de redactie.   
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke 
beschikbaar is gesteld door ons. 
 

AANDACHTIG  
AKELIGHEID  
BABYTJE  
BEWINDSMAN  
BIERBUIK  
CENSUUR  
CHEQUEBOEK 
DEINEN  
DOBBEL  
DOPEN 
EDELEER  
EDELMETAAL  
ELFHONDERD  
ELFVOUD  
EXTASE 

IERLAND  
INBAARHEID  
INFRA 
KAASGEUR  
KODDE  
KRATERMEER 
LABOREREN  
LANDBOEK  
LEEUWAREND  
LIJKBAAR  
LOODDEKKER  
MEKKA  
MESTAARDE  
OMKOPERIJ  
PELUW 

REBUS  
REDERIJ  
RIVIERKRAB  
SECTIEBOUW  
SPECIAAL  
TAALLIEFDE  
TOOSTEN  
VRACHTBOOT 
WELBOOR  
ZAKKEN  
ZALVEN  
ZEEFAUNA  
ZWEETLUCHT  
ZWENGEL 
 


