
 

 



 
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad. Dagenlang werden we 
door een stralende zon verwend. Soms was het zelfs zo warm dat 
we enkel schaduwplekjes opzochten en daar dan nog zaten te puf-
fen. Maar ja, of je het wilt of niet, aan alles komt een einde, zo 
ook aan die zonnige zomer.  
De dagen worden alsmaar frisser en plotseling merk je dat de 
avonden al weer aanzienlijk langer zijn geworden. We zitten niet 
meer tot in de late uurtjes buiten.  
Het wordt tijd voor een andere avondinvulling. 
 
Misschien vindt u het leuk om een of andere cursus te gaan vol-
gen óf wilt u zich aansluiten bij een gezellig clubje. 
Wie weet vindt u in ons wijkblad iets wat u aanspreekt. 
Naast informatie over cursussen en activiteiten leest u in dit num-
mer ook nog een reisverslag.  
Veel lezers hebben gehoor gegeven aan onze oproep en ons hun 
reisverslag toegestuurd. We kunnen ze onmogelijk allemaal tege-
lijk plaatsen en sommige verslagen zijn zo uitgebreid dat we ge-
noodzaakt zijn ze in te korten. We laten u in dit nummer al van 
één meegenieten. 
 
De zonnebloemwedstrijd is afgesloten. 
Vorig jaar was de hoogste zonnebloem 3,76 m. 
We zijn benieuwd hoe de uitslag nu is.  
In het oktober nummer leest u er meer over. 

Colofon 
 

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

wijk "Oud Tongelre". 
 

Oplage 2600 exemplaren 
 
 

Redactieadres: 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
 

Redactie:              
Jos Rovers   

Riet Smulders 
Francis Stalpers  

Jan Swinkels 
Ans Verheyen 

 
Tekstverwerking/vormgeving/lay-out: 

Piet Haans  
Cees Mous  

 
Bezorging: 

Jan Paulussen 
Piet Haans 

Jan Swinkels 
 

Advertenties: 
Jan Paulussen   

 
Drukkerij: 

H.v.Laarhoven 
Scherpakkerweg 17 

Tel: 251 91 71 
 

Telefoonnummers: 
Redactie:  

(Jan Swinkels)  - 281 61 86 
Advertenties & Bezorging: 
(Jan Paulussen)  - 281 16 34 

Lay-out: 
 (Piet Haans)  -  281 25 66 

                            
RABObank nr. 17.82.25.983 
t.n.v. Wijkblad Rond ‘t Hofke 

 
Datum volgende uitgave: 

± 20 oktober 2001 
 

Kopij inleveren: 
Voor de volgende editie van ‘t wijkblad 

kopij inleveren vóór: 
1 oktober 2001 

 
Kopij moet altijd voorzien zijn van naam 
en adres  van de afzender, liefst op dis-
kette maar geschreven of getypt mag 
ook, eventueel met foto’s of logo’s.   

Inleveren bij ‘t redactieadres, ‘t Oude 
Raadhuis, t.a.v.  wijkblad Rond ‘t Hofke, 
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of bij 

een van de redactieleden. 
 

E-mailadres: 
p.haans@hccnet.nl 

 
Losse nummers verkrijgbaar bij: 

Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis 
Dependance, ‘t Hofke 128 

Bibliotheek Karregat 
 

Post-abonnement: 
Alleen per kalenderjaar en bij  

vooruit betaling van ƒ 40.- 
Opgave bij de penningmeester 

tel: 040 - 281 16 34 
 

De redactie behoudt zich het recht 
voor om zonder opgave van  

redenen artikelen te weigeren, 
 te wijzigen c.q. in te korten. 

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

Wie wil voor een zeer slecht ziende –oudere vrouw– nu en dan 
wat eenvoudig naaiwerk doen? 
Telefoon: 281 34 44 

Echtpaar vraagt i.v.m. vertrek huidige een zelfstandige huis-
houdelijke hulp. 1 x per 2 weken, 4 uur. Reacties na 18.00 uur. 
Fam. Korting, Tongelresestraat 560. Telefoon: 281 57 02 

Verloren (eind augustus): zilveren filigraan broche, in vorm 
van een vlinder (slechte sluiting), omgeving ‘t Hofke. Gevon-
den? Bel a.u.b. M. Sanders, telefoon: 281 01 21 



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. 

De wisselpen gaat in de regel over de historie van Oud-
Tongelre. De apotheek op ’t Hofke bestaat pas 21 jaar, dus 
dat is geen historie. Daarom neem ik jullie mee naar een 
ander stukje Tongelre, bij Lakerlopen en het Villapark, 
waar mijn vader op 16 november 1946 zijn apotheek 
opende aan de Tongelresestraat 115. 
 
Die opening had heel wat voeten in aarde, omdat Tongelre 
geen geschikte winkelpanden had. Dat betekende dat er 
een woning verbouwd moest worden tot winkel en dat 
was in die tijd, kort na de oorlog, een groot probleem om-
dat er een groot  tekort aan woningen was. Mijn vader en 
moeder zijn vele malen bij de gemeente geweest en toen 
werd een van de woonhuizen die Frans Tielemans aan de 
Tongelresestraat verhuurde, toegewezen om te verbouwen 
tot winkel. Het oude woonhuisje had nog een opkamer en 
die is in de winkel intact gebleven. Na de ingrijpende ver-
bouwing werd de eerste apotheek van Tongelre dus op 16 
november 1946 geopend.  
Een jaar later zijn van de apotheek en van de eerste perso-
neelsleden foto’s gemaakt die je hierbij afgedrukt ziet. 
Daar zie je mijn vader met de eerste drie assistentes.  
Eén daarvan is Riet Merk die nu nog hier in Oud-Tongelre 
woont en deze foto zeker zal herkennen. Overigens kwa-
men ook de bewoners van Oud-Tongelre daar hun medi-
cijnen halen en wellicht zijn er dus ook wijkgenoten die 
zich die eerste apotheek kunnen herinneren.  
 
De enige dokter die Tongelre rijk was, was indertijd Dr. 
Raupp sr. die in de Pelikaanlaan zijn praktijk had en dat 
was dicht bij de apotheek. De wijk Tongelre groeide na de 
oorlog snel uit. De Doornakkers werd volgebouwd en er 

kwamen dus steeds meer klanten. Het winkelpandje werd 
daarom al snel te klein. Vader heeft toen besloten om op 
de hoek van de Tongelresestraat en de Pelikaanlaan een 
nieuwe apotheek te laten bouwen. Frans Tielemans werd 
de architect en in 1952 werd de nieuwe apotheek opgele-
verd en verhuisde de apotheek vijf deuren verder naar 
Tongelresestraat 125.  
Mijn vader was zo gehecht geraakt aan de opkamer dat hij 

in het nieuwe pand opnieuw een opkamer en 
kelder daaronder liet bouwen. Die kelder was 
bedoeld om stropen e.d. koel te bewaren, want 
echte koelkasten waren er nog niet. 
Die nieuwe apotheek had een eiken betimme-
ring en heeft het tot aan de verbouwing in 
1988 (dus ruim 35 jaar) volgehouden.  
 
Boven de wachtbank was een tegelreliëf ge-
maakt die een kruidenplukster uitbeeldde en er 
waren twee prachtige gebrandschilderde      
ramen in de wachtruimte. De ramen hangen nu 
nog in de nieuwe apotheek Haagdijk, in het 
winkelcentrum, in de etalage en zijn het be-
kijken beslist waard. 

(Vervolg op pagina 4) 



Geachte buurtbewoners, 
 
Het is weer zover. St.Nicolaas heeft ons te kennen te gege-
ven dat Hij, met zijn gevolg,een paar dagen er op uit zal 
trekken om onze wijk met een bezoek te komen vereren. 
Als streefdata voor de rondgangen hebben we gepland: 
 
zaterdag 24 november "de Karpendonk"en 
"Koudenhoven" en de wijk “Beauregard” aan de Ton-
gelresestraat 
 
Op zaterdag 1 december het oude gedeelte van Tongel-
re rond de St.Martinus kerk. 
 
Ook kunnen wij U mededelen dat de ledencollecteurs de 
laatste drie weken van oktober actief zullen zijn in de voor 
hen bekende omgeving. De collecte wordt zoals gewoon-
lijk huis aan huis gehouden. 
 

 
 
De te geven donaties zijn geheel vrijblijvend. 
 
De ledencollecteurs zijn in het bezit van een door de Ge-
meente afgegeven vergunning, die zij dan ook op verzoek 
graag tonen. 
 
Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begunstigers 
van harte dank zeggen voor de financiële steun,daar zij het 
zijn die het ons mogelijk maken om St.Nicolaas twee     
zaterdagen in ons midden te hebben, de kinderen zijn er 
blij mee!!!!! 
 
3 Met vriendelijke groeten 
3 namens het bestuur 
3 H.v.Dijk  voorzitter. 
 

(Vervolg van pagina 3) 

Het pandje waar de apotheek eerst gevestigd was, is na-
dien een winkel gebleven.  
Heel lang heeft daar juwelier en horlogemaker v.d. Lin-
den gezeten en nu is daar een bakker gevestigd. 
 
De nieuwe apotheek zullen de meeste Tongelrenaren nog 
wel kennen, mocht dat niet zo zijn, dan heb ik voor de 
zekerheid hierbij nog een foto van het pand laten afdruk-
ken. Het pand had achter een paar ruimten en een daar-
van was bedoeld om tabletten te maken.  

In die ruimte stond een tabletteermachine die per dag on-
geveer 50.000 tabletten kon slaan. Daarvoor moest dan 
poeder klaargemaakt worden door het te mengen en dan 
te verwerken tot kleine korrels waarvan tabletten ge-
maakt werden. Om die korrels te maken werd het poeder 
vochtig gemaakt en daarna gezeefd en gedroogd. Dat 
stuift nogal en ik kan me goed herinneren dat ik vader 

hielp met vitamine C tabletjes maken en ik heel de dag 
een zure smaak in mijn mond had. Als er ijzertabletten 
gemaakt moesten worden was alles bruin in de apotheek. 
In mijn middelbare school tijd heb ik vaak geholpen in de 
apotheek en daaraan heb ik leuke herinneringen overge-
houden. 
 
In 1969 ben ik farmacie gaan studeren in Utrecht en in 
die zes jaren ben ik eigenlijk bijna niet in de apotheek 
geweest. 
Na mijn afstuderen ben ik op 1 januari 1977 mee gaan 
werken met vader in de apotheek aan de Tongelre-
sestraat. De wijk Tongelre groeide steeds verder uit en 
toen Geestenberg en Muschberg vol waren werd het 
hoog tijd voor een apotheek in Tongelre over de spoor-
banen. In die tijd was er geen ruimte in het Karregat en 
dus viel het oog op ’t Hofke als vestigingsplaats. In 
1978-1979 is daar de nieuwe apotheek gebouwd, samen 
met een woonhuis.  
Op 1 januari 1980 was de feestelijke opening en daar-
mee zijn we terug in Oud-Tongelre en zijn we tevens 
beland in de huidige tijd. 
Het heeft veel voordelen om bij de apotheek te wonen. 
Je bent daardoor bijna altijd bereikbaar en je leert de 
wijk veel beter kennen. Clasine, ik en de kinderen wo-
nen met veel plezier aan ’t Hofke en we hebben 

hele fijne buren. Als het aan mij ligt blijven we 
hier nog lang wonen. 
 
3 Paul Batenburg 
 
De wisselpen gaat nu naar Jan Rooijackers. 

SINT-NICOLAASVERENIGING 
“ST. MARTINUS” 
 
 
 

opgericht in 1951 



Er is niets knaps aan om 50 jaar ge-
trouwd te zijn…een beetje liefde, 
doorzettingsvermogen en als beiden 
maar lang genoeg blijven leven! 
 
In juni 1944, op een Normandisch 
strand, was mijn toekomst  – om het 
maar eens zacht uit te drukken – on-
zeker! 
Die september toen ik in Eindhoven 
(Geldrop) aankwam en Annie voor 
het eerst ontmoette, veranderde dit 
ongetwijfeld de loop van mijn leven. 
Maar de toekomst was nog steeds on-
zeker en problematisch! 
Ofschoon Annie’s aankomst in Lon-
den enkele jaren later en ons huwelijk 
in 1951 vanzelfsprekend mogen zijn 
geweest…de vijftig jaar die volgden 
waren dat zeer zeker niet! 
Het was ‘n andere wereld in de vijfti-
ger jaren. Een Londense familie met 
een Evangelische achtergrond en een 
Brabantse familie met ‘n sterke Ka-
tholieke geloofsovertuiging hadden 
weinig met elkaar gemeen. Maar goodwill heeft uiteinde-
lijk overwonnen. 
Een lang huwelijk heeft te maken met het wennen aan din-
gen die je nooit verwacht. We weten allen dat het veel 
‘geven en nemen’ is van beide zijden. En dat is al een 
kunst op zichzelf! 
 
Het Hofke 
In het jaar van onze zilveren bruiloft (1976) verhuisden 
we naar ’t Hofke. Betrekkelijk nieuwe huisvesting rond 
een oud ‘dorp’. Afgezien van enkele grote gebouwen voor 
oudere mensen, is er – zoals ik het zie – weinig veranderd. 
De huizen lijken wat ‘gezelliger’, de tuinen zijn ofwel be-
ter of helemaal niet onderhouden…Het Karregat verandert 

bij gelegenheid zijn supermarkt zonder 
daarbij zijn karakter te verliezen… Het 
‘Oude Raadhuis’ houdt de oude, oude 
mensen en de nieuwe oude mensen ac-
tief… De Dahliaclub en de volkstuintjes 
zijn nog altijd een toevluchtsoord van 
stilte en rust voor vele gepensioneerde 
heren… De Gilden bieden schutters en 
vaandelzwaaiers de gelegenheid hun uit-
bundigheid te tonen…het Martinus-
koor – ondanks tanende leden – zingt 
nog altijd voor een krimpende parochie 
en bij gelegenheid voor huwelijksplech-
tigheden en veel te veel begrafenissen. 
 
Erkenning 
Toen we arriveerden (25 jaar geleden) 
werd Annie heel hartelijk verwelkomd 
door het Koor. Spoedig werd zij actief 
bij de vereniging ‘de Zonnebloem’…
terwijl ik tijdens die twintig jaar werkte 
en op en neer reisde naar Londen. 
In Londen of Limburg, waar we ook 
woonden, nergens werden we beter ont-
vangen. Of hadden we vriendelijkere 

buren die onze privacy – op nogal Engelse wijze – respec-
teerden.  
Daar zijn we beiden erg dankbaar voor. 
Annie is nog steeds actief lid van het Koor en waardeert 
de vele vrienden die zij heeft gemaakt. 
Wat mij betreft – 78 jaar – ik zit in de laatste ronde van 
een veelbewogen leven. U zult mij nog een tijdje tegenko-
men, hoop ik, tijdens een wandeling in onze wijk…en bij 
gelegenheid in bepaalde Eindhovense café’s om een pilsje 
te pakken. 
 
Tussen twee haakjes… Ik ben “the guy with the hat”! 
 
3 Dave Smith 

HARTELIJKHEID EN ‘T HARTELIJKHEID EN ‘T HARTELIJKHEID EN ‘T HOFKE!HOFKE!HOFKE!   

Annie en Dave Smith op hun 50 jarig Hu-
welijks party 

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 
het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Veel organisaties 
zetten hun eigen vrijwilligers om die reden extra in het 
zonnetje. Als grootse, feestelijke afsluiting organiseert het 
Lokaal Comité Eindhoven op zaterdag 8 december de 
Vrijwilligersdag Eindhoven. Deze vindt plaats in het 
Beursgebouw, vlakbij het station CS. Op deze dag willen 
we onze waardering uitspreken voor de tienduizenden vrij-
willigers die in Eindhoven actief zijn. Daarom is het Lo-
kaal Comité Eindhoven op zoek naar vrijwilligers organi-
saties die zich tijdens deze dag willen presenteren aan de 
bezoekers. 

Bij presenteren denken wij niet zozeer aan informatie-
stands, maar eerder aan een ludieke verbeelding van wat 
de eigen organisatie doet: tentoonstelling, promotievideo, 
korte demonstratie, spelvorm, doe-activiteit en wat al niet 
meer. Daarnaast is er de mogelijkheid om bezoekers te 
woord te staan en folders en brochures te verspreiden. 
Kortom: informeren, ontmoeten en contacten leggen. 

Wilt u uw vrijwilligersorganisatie eens extra in de 
spotlights zetten? 

Meldt u dan schriftelijk aan bij het Lokaal Comité Eindho-
ven, p/a Emmasingel 37b, 5611 AZ Eindhoven Er wordt 
dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. 

OPROEP VRIJWILLIGERSOPROEP VRIJWILLIGERSOPROEP VRIJWILLIGERSDAG EINDHOVENDAG EINDHOVENDAG EINDHOVEN   



Eindhoven, september 2001 
Bewoners van de wijk willen eigenlijk maar 
een ding en dat is: “meer blauw op straat”. 
Men wil politie die aanspreekbaar is en van 
de problemen in de wijk op de hoogte is. 
Er wordt in Tongelre naar gestreefd om per 
wijk een ervaren en deskundige brigadier aan 
te stellen als buurtbrigadier. Per augustus zijn 
de eerste twee buurtbrigadiers van start ge-
gaan. In de wijk Koudenhoven, Karpen en 't 
Hofke is per augustus brigadier Jan de Ridder 
te werk gesteld. 
 
Veel mensen vragen wat het verschil is tussen 
de wijkagent van vroeger en de buurtbriga-
dier van nu. De wijkagent hield zich naast de 
reguliere politietaak vaak ook bezig met hulp-
verlening en sociaal maatschappelijke proble-
men. De buurtbrigadier richt zich voorname-
lijk op de reguliere politietaken. Handhaving 
van de openbare orde, het verhogen van het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de 
wijk zijn daarbij uitgangspunten. Een belang-
rijke taak is daarbij dat hij de bewoners zal 
stimuleren en ondersteunen bij de zelfred-
zaamheid. 
Door de buurtbrigadier zal er naar gestreefd 
worden om sneller te reageren op incidenten 
binnen de wijk. 
 
De voordelen van de buurtbrigadier moeten 
zijn: 
• dat de politieambtenaar gemakkelijker 

aanspreekbaar is voor de bewoners; 
• dat de bewoners het gezicht van de 

buurtbrigadier gaan herkennen en dat er 
vertrouwen ontstaat voor verdere samen-
werking en zelfredzaamheid; 

• dat de buurtbrigadier veel sneller patro-
nen herkent van wat zich afspeelt in de 
wijk; 

• dat bijvoorbeeld kleine ergernissen, zo-
als foutief parkeren, de lokale drugsover-

last alsmede de jeugdoverlast worden aange-
pakt vanuit een handhavingperspectief. 
 
Samengevat betekent dit dat de buurtbrigadier 
voornamelijk uitvoerend bezig is.  
“Naast praten voornamelijk doen”.  
“Aardig als het kan, anders als het moet”. 
Omdat het soms gewenst is dat de buurtbriga-
dier zich soms wat sneller verplaatst in de wijk 
is er gekozen voor de fiets en de snorscooter. 
De snorscooter zal opgetuigd worden met de 
politiekleuren. Inmiddels zijn er een viertal 
snorscooters aangeschaft. 
 
Naast de buurtbrigadier blijf ik uiteraard als 
netwerkinspecteur actief in de wijk Koudenho-
ven, Karpen 
en 't Hofke. In verband met een vacature word 
ik ook als netwerkinspecteur te werk gesteld in 
de wijk de Geestenberg. Ik krijg daarbij onder-
steuning van de buurtbrigadier Paul Schmitz. 
Het verschil tussen de beide functies is, dat de 
buurtbrigadier meer operationeel bezig is en 
de netwerkinspecteur meer beleidsmatig Er 
zijn natuurlijk tal van taken waarbij wij samen 
betrokken zijn en wij elkaar overlappen. 
 
Wij hopen met de nieuwe functie van buurtbri-
gadier meer blauw in de wijk te krijgen. Wij 
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het 
gaat werken. 
 
Ad Brekelmans en Jan de Ridder 
Netwerkinspecteur en buurtbrigadier van Kou-
denhoven, Karpen en 't Hofke 
 

BUURTBRIGADIERS BUURTBRIGADIERS BUURTBRIGADIERS    

Ad Brekelmans 

Jan de Ridder 

Paul Schmitz 

Wat moet een medewerker in huis hebben? Het is van be-
lang dat je dicht bij de wereld van jongeren staat, dat je op 
de hoogte bent van wat er leeft, dat je met humor en zon-
der taboes over heel verschillende onderwerpen kunt pra-
ten. Je moet stevig in je schoenen staan, tegen een 
(verbaal) stootje kunnen en naar jezelf durven kijken. 
De Kindertelefoon heeft een gedegen ervaringsplek te bie-
den, waarin je een groep enthousiaste collega's vindt, zeer 
afwisselend werk, professionele begeleiding en trainingen. 

Aan tijd kost het je ongeveer 20 uur 
per maand.  
 

Lijkt het je wat?  
 
Bel voor info tijdens kantoortijden 
040 - 212.53.53.  
De eerstvolgende inwerktraining start 
eind september a.s. 

KINDERTELEFOON ZUIDOOST-BRABANT ZOEKT VRIJWILLIGERS (M/V) 



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 

Wijziging openingstijden  
parochiecentrum Molijnstraat. 
 
Door omstandigheden zal het parochiecentrum tot midden/eind 
september alleen ‘s morgens (9.30 tot 11.30 uur) geopend zijn! 
 
De diensten in onze parochie 
 
Donderdag 20 september wordt om 19.00 uur in de Antonius-
kerk een jaargetijdeviering gehouden, met zang van Cantemus 
Domino. 
 
Zondag 23 september om 9.45 uur wordt in de Antoniuskerk 
een gezinsviering gehouden. Het kinderkoor zingt bij deze gele-
genheid. 
 
In het weekend van 22 en 23 september wordt de Vredesweek 
gevierd. De diensten in dit weekend besteden aandacht aan dit 
thema. 
 
Na de eucharistieviering van 23 september in de Martinuskerk 
(om 11.00 uur) gaat het Catharinagilde Koningschieten. 
 
Donderdag 4 oktober wordt om 19.00 uur in de Jozef en Maria-
kerk een jaargetijdeviering gehouden, met zang van de Tongel-
rese Cantorij. 
 
Donderdag 11 oktober wordt om 19.00 uur in de Martinuskerk 
een jaargetijdeviering gehouden, met zang van het Martinus-
koor. 
 
Het nieuwe jaarthema 
 
De volgende activiteiten staan allemaal 
in het teken van ontmoeting. Mogen 
wij u ook bij (minstens) één ervan uit-
nodigen?? 
• Vanaf begin september is “op de 

Bres” weer open: maandag van 
15.00-17.00 uur en vrijdag van 10.00-12.00 uur.  

• Vanaf begin september zal in een van de ruimtes in het paro-
chiecentrum aan de Molijnstraat een mogelijkheid zijn voor 
ontmoeting en informeel samenzijn. Vanaf 14.00 uur staat 
elke woensdag de koffie klaar. 

• Op donderdag 27 september is er een ontmoetingsmiddag 
voor mensen die dit jaar hun partner hebben verloren. De 
huisbezoekgroep (pastor Theo v.d. Elzen, Emmy Speckens 
en Ine Gerrits) geven informatie over al hetgeen wat gebeurt 
in Tongelre na overlijden en in de rouwperiode. U bent om 
14.00 uur van harte welkom in het parochiecentrum aan de 
Molijnstraat. 

• 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 Israël, een cahier uit de serie Le-
ren en Vernieuwen.” De inleider is dominee F. v. Zoe-
len. 

• Op zondag 7 oktober 12.00 uur wordt in de Antoniuskerk 
een koffieconcert gegeven. De 5 koren uit onze parochie 
zullen dan om de beurt laten horen welk profaan repertoire 
zij beheersen. U bent van harte welkom om te komen luiste-
ren! 

 
Wenst u bij langdurige opname in het ziekenhuis en/of ver-
pleeghuis bezoek van de Parochie Tongelre? 
Wilt u de ziekencommunie op de eerste vrijdag van de maand 
thuis ontvangen? Bel dan Pastor Th. v.d. Elzen, Parochiecen-
trum Molijnstraat 5, ℡ 2811324. 
 
Dank aan de Eerste Communicanten 
 
Bij het Eerste Communieproject sparen de kinderen elk jaar 
voor een bepaald goed doel. Afgelopen voorjaar was dat een 
kind van het Liliane-fonds en de stichting Hulphond Nederland. 
Van beide instanties ontvingen we een dankbrief.  
Bij het Liliane-fonds ging het om het helpen van Jeffery Mora-
no uit de Filippijnen. Hij had een gespleten lip en kon met jullie 
gift geopereerd worden. 
De stichting Hulphond zorgt ervoor dat een motorisch of ge-
handicapte medemens zelfstandig en onafhankelijk kan leven 
met behulp van een trouwe viervoeter die speciaal wordt opge-
leid door de stichting. 
Hartelijk dank voor jullie bijdragen!! 
 
De MOV-groep zoekt vrijwilligers 
 
Aan het begin van het nieuwe werkjaar zoeken we naar mensen 
die onze kleine MOV-groep willen versterken. 
Hebt u eens per maand tijd om anderhalf uur met ons te verga-
deren en af en toe een aktie te ondernemen t.b.v. de derde of 
vierde wereld? Dan heten we u van harte welkom! Onze ge-
dachten gaan uit naar dames en heren (jong en oud) die hier-
voor belangstelling hebben. U kunt zich opgeven bij het paro-
chiebureau van de Antoniuskerk of bij het parochiecentrum aan 
de Molijnstraat. 

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 



HARMONIE "DE EENDRACHT" 
Nu de vakantiemaanden weer bijna 
achter de rug zijn, hebben ook de 
muzikanten van Harmonie De Een-
dracht de instrumenten weer uit de 
koffers gehaald, gepoetst en ver-
zorgd om er weer een seizoen vol 
tegenaan te gaan onder leiding van 
hun dirigent Mari van Gils. Het be-
looft een druk maar prachtig sei-
zoen te worden met diverse optre-
dens in het vooruitzicht waarvan 
natuurlijk het Eftelingconcert het 
absolute hoogtepunt zal worden. 
De Harmonie heeft niet stil gezeten 
tijdens de zomermaanden en er is 
hard gewerkt om ook het oplei-
dingsorkest en de drumfanfare uit 
te breiden met enthousiaste muzi-
kanten. Zeker de drumfanfare heeft hier goed van geprofi-
teerd met maar liefst een uitbreiding van vier nieuwe le-
den. "Dat lijkt niet veel maar als je begint met vijf muzi-
kanten en er komen daar dus vier bij is dat bijzonder te 
noemen" aldus Hennie Munsters, de altijd actieve voorzit-
ter van de Harmonie. "Voor beide groepen geldt wel dat 
aanmelden nog steeds mogelijk is".  
 
Het Eftelingconcert is in volle voorbereiding en de con-
touren worden steeds duidelijker. Arrangementen zijn vrij-
wel klaar en het eerste gedeelte van de film is ook af. De 
reacties van de leden hierover zijn zeer enthousiast. "Men 
begint nu het totaalbeeld te krijgen" zegt de heer Mun-
sters. "Het is belangrijk dat nu de andere commissies aan 
het werk gaan want er moet nog heel veel gebeuren" vult 
Ilonka Trommelen, projectleider en initiatiefnemer, aan. 
"Wij willen de sfeer oproepen van de Efteling en dat lukt 
niet alleen met de muziek. Ook de aankleding is belangrijk 
en er zijn een aantal mensen bezig met zaken als aankle-
ding, techniek, catering etc".  
Alles moet  uiteraard op tijd klaar zijn om 3 november een 
perfecte uitvoering te kunnen geven.  

"Het is voor een Harmonie al sowieso een uniek project, 
maar op een dag twee concerten achter elkaar doen is bij 
mijn weten nog nooit vertoond" aldus een duidelijk en-
thousiaste voorzitter. "Het zou me niet verbazen als de 
twee concerten dan ook helemaal uitverkocht raken".  
De kaartverkoop zal half september van start gaan en als 
de tekenen niet bedriegen gaat het bijzonder hard. "Zodra 
de kaartverkoop van start gaat, raad ik iedereen aan er snel 
bij te zijn, want de aanvragen stromen binnen" zegt Ilonka 
Trommelen "maar een garantie dat het inderdaad uitver-
kocht zal zijn kan je natuurlijk niet hebben". Daarnaast 
zijn er ook nog andere zaken waar aandacht aan gegeven 
moet en zal worden.  
"Zo zal De Eendracht op 18 september er natuurlijk weer 
bij zijn en 21 september geven wij acte de presence tijdens 
een manifestatie voor behoud van het stukje natuurgebied 
hier in Tongeren" benadrukt Ilonka Trommelen die in het 
bestuur van de Harmonie ook de activiteitencommissie 
onder haar hoede heeft. Het is duidelijk dat er dus inder-
daad een druk seizoen voor de deur staat, maar gezien het 
enthousiasme van de leden zal het ook zeker een fantas-
tisch leuk seizoen worden. 

Op zondag 7 oktober a.s. organiseert SCOUTING DOORNAKKERS al weer voor de 11e 

keer, haar jaarlijkse Vlooienmarkt. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Er zijn alleen goede spullen te koop die vooraf door de vele vrijwilligers zorgvuldig uit de 
opgehaalde spullen zijn gesorteerd. 
Tegelijkertijd met de Vlooienmarkt houdt de Scoutinggroep, eveneens voor de 11e keer een 
OPEN DAG.  
Jongens en meisjes van 5 tot 17 jaar kunnen meedoen aan, en genieten van veel activiteiten : 
spannende doe-dingen zoals een uítgebreid spellencircuit, stokbrood en popcorn bakken op 
een houtvuur, en andere eigentijdse scoutingactiviteíten!  
Alle kinderen kríjgen een deelnamekaart met verschillende verrassingen! 
Blokhut "De Wierde" staat in Tongelre aan de Urkhovenseweg 27 en daar is het allemaal te 
doen. 
Tot ziens op zondag 7 oktober! 

SCOUTING DOORNAKKERS ORGANISEERT VLOOIENMARKT 



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

 
Maandagmiddag:  fietsen 55+ ,  vanaf ’t O.R.  
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.  
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   
17 oktober 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   
   

Elke dinsdag 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.  

 

Echt of Onecht? 
 
Op zondag 14 oktober tussen 
14.00 en 17.00 uur wordt u de 
kans geboden om te achterhalen 
of uw antiek, kunst en curiosa nu 
“kunst of kitsch” is. 
Een beëdigd taxateur zal uw bezit 
naar waarde schatten en beoor-
delen op allerlei gebied. Voor u 
een gelegenheid bij uitstek om 
veel kennis op te doen. Al met al 
een boeiende en leerzame mid-
dag. Vanwege de beperkte plaats-
ruimte geldt helaas:  
VOL = VOL!!!!!!!!!!! 
Plaats: in de dependance van ‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 
128. (blauwe gebouw naast de witte school schuin tegen-
over de kerk). 
Toegangsprijs inbrengers: ƒ 5.= 
Toegangsprijs toeschouwers: ƒ 2,50 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 
 
Overledenen: 
 
Millie Pruymboom-Hundhausen,    78 jr., Asterstraat 
Cor Lenting,                 66 jr., Jacob Jordaensweg 
Trudy Fischer-Cremer, 81 jr., Pagelaan 
Kees Grimminck,          78 jr., Molijnstraat 
Frans Claas,                78 jr., Gen.Bothastraat 
 

 
Dopen: 
 
Mathijs Bush, Kievitlaan 
 



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 

Aanmelding voor bewonerspanel Tongelre kan nog tot 8 oktober 
In de vorige Rond ’t Hofke hebben we het er al over gehad: Het 
bewonerspanel Tongelre.  
Vanuit het overlegorgaan Tongelre Totaal is het voorstel geko-
men voor het oprichten van dat bewonerspanel. Het panel wordt 
een advies- en klankbordgroep voor de ontwikkeling en uitvoe-
ring van het stadsdeelbeleid.  Bij de verdere ontwikkeling wordt 
het panel voorlopig  ondersteund door het Stadsdeelkantoor 
Tongelre en het loket W (opbouwwerk). 
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. 
In de vorige Rond ’t Hofke gaven we nog aan dat geïnteresseer-
den zich op konden geven tot 1 september 2001. De aanmel-
dingstermijn is verlengd tot 8 oktober. U kunt zich dus nog 
steeds aanmelden bij het Stadsdeelkantoor Tongelre  (dhr. M. 
Hamelers, tel.: 238 4511) of bij Loket W (dhr. A. Hofman, tel.: 
2 444 214). Ook voor vragen over het panel kunt u bij hen of bij 
dhr. F. van Geffen (040-281 1214) terecht. 
 
Balie bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen (WZI) opgeheven 
per 1 oktober 2001 
Per 1 oktober a.s. sluit de balie van de dienst WZI ( de sociale 
dienst). Per die datum gaat men daar anders werken. Voor alge-
mene vragen kunt u voortaan bij het Stadsdeelkantoor terecht. 
Dat kon eerder ook al maar toen had u nog de keuze. Na 1 okto-
ber kunt u voor algemene vragen echter niet meer aan de Deken 
van Somerenstraat terecht. Heeft u specifieke vragen die op u 
persoonlijk betrekking hebben dan kunt u, tijdens telefoontijden, 
contact opnemen met uw eigen contactpersoon.  
 
Onderwerpen gezondheidswijzer 
Iedere twee weken besteedt de GGD  extra aandacht aan een be-
paald gezondheidsonderwerp. Tijdens die periode liggen er in de 
leeshoek van het Stadsdeelkantoor folders en brochures ter inza-
ge met betrekking tot dat onderwerp.  
De onderwerpen voor de komende tijd zijn: 

3 Vanaf 17-09-01: acuut reuma 
3 Vanaf 01-10-01: brandpreventie 
3 Vanaf 15-10-01: snurken 
3 Vanaf 29-10-01: diabetes 2 
3 Vanaf 12-11-01: chronische pijn 
3 Vanaf 26-11-01: bevolkingsonderzoeken 
3 Vanaf 10-12-01: anorexia nervosa 
 
Overstort / vijver Beauregard 
Ten westen van de wijk Beauregard ligt een overstort van het 
schoonwaterriool. De bedoeling van deze overstort is te voorko-
men dat regenwater via het riool wegstroomt. In plaats daarvan 
verzamelt het (schone) regenwater zich in de overstort waarna 
het de grond intrekt om daarmee verdroging binnen het gebied 
tegen te gaan.  
Door de omgeving is aan de overstort inmiddels de functie van 
vijver  toegekend. Dat betekent dat er volop in de “vijver “ ge-
vist wordt en men rondom de “vijver” recreëert. De gemeente 
heeft ondertussen dan ook al een prullenbak geplaatst om zwerf-
vuil tegen te gaan. Vanuit de wijk is al verschillende keren de 
zorg uitgesproken dat bij het droogvallen van de overstort dit 
wel eens ten koste zou kunnen gaan van de vissen.  Deze schrik 
is echter ongegrond. De overstort is namelijk zo diep dat als ge-
volg van de grondwaterstand er altijd in een gedeelte van de vij-
ver voldoende water blijft staan om de vissen te laten overleven.  
 
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 af-

spraak bij ons terecht. 
 
Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 238 4500 op      

                 
Maandag                                       09.00 tot 13.00 en van  
                                                       14.00 tot 19.00 uur              
Dinsdag tot en met vrijdag           09.00 tot 13.00 en van  
                                                       14.00 tot 16.00 uur              
En per e-mail:  stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl          
 
Stadsdeelkantoor Tongelre 
Generaal Bothastraat 1  -  5642 NJ Eindhoven 



De waterzuivering had alle omwonenden uitgeno-
digd. In een grote tent werden zij gastvrij ontvangen 
en onthaald op hapjes en drankjes. Vooral de drank-
jes vloeiden op deze warme zaterdag rijkelijk. 
Na een inleiding door de Hr. Leo Klaassens, manager 
zuiveringsgebied Eindhoven, en een uiteenzetting 
van de ontwikkelingen door projectleider Peter van 
den Heuvel, werden de vele aanwezigen in groepjes 
over het terrein rondgeleid. 
 
Tot de jaren vijftig loosden de gemeenten hun riool-
water rechtstreeks op het oppervlakte-
water. De zelfreiniging van de na-
tuur was toen nog toereikend. Maar 
door de explosieve groei van de be-
volking, de industrie en het gebruik 
van chemische stoffen, kon de na-
tuur het niet meer aan en nam Wa-
terschap De Dommel de verantwoor-
ding voor het zuiveren van het riool-
water op zich. 
 
Tijdens de rondleiding kon men zien 
hoe dit immense bedrijf het afvalwa-
ter van Eindhoven en wijde omge-
ving ( ook Luyksgestel is met zijn 
rioolstelsel nog aangesloten) zuivert. 
In het kort komt het hierop neer: na-
dat het grove vuil, zand en drijfvuil 
mechanisch uit het rioolwater ver-
wijderd zijn, gaan de bacteriën aan 

het werk en breken het reste-
rende vuil af. Om te overleven 
hebben bacteriën voedsel en 
zuurstof nodig. Voedsel is er 
voldoende aanwezig in het ri-
oolwater en zuurstof  wordt 
ingeblazen vanaf de bodem 
van de bassins of door grote 
mixers. Het gezuiverde water 
wordt in de Dommel geloosd. 
In al die jaren dat de waterzui-
vering bestaat is er al veel be-
reikt, maar dat alles nog niet 
optimaal werkt bleek wel, toen 
tijdens het vragen stellen, een 
deel van de aanwezigen te 
kennen  gaf geuroverlast te 
hebben.  
 
De leiding van de zuivering 
streeft ernaar de hinder en last 

voor de omwonenden tot een minimum te beperken.  
“Iedere klacht is er een teveel”, aldus de Hr Klaas-
sens. 
Door middel van circulaires willen zij de buren op de 
hoogte houden van de gang van zaken,  (er staan 
weer vernieuwingen en verbouwingen op de agenda),  
er komt een speciaal telefoonnummer voor het door-
geven van klachten en zij willen in de toekomst  va-
ker bijeenkomsten met de omwonenden organiseren. 
 

DE RIOOLWATERZUIVERIDE RIOOLWATERZUIVERIDE RIOOLWATERZUIVERING NODIGDE HAAR BURENG NODIGDE HAAR BURENG NODIGDE HAAR BUREN UITN UITN UIT   

Zaterdag 25 augustus was het druk op van Oldenbarneveltlaan 1 



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. 

“SAMEN OP WEG”  
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE 

ONTMOETINGSKERK 

dag datum   predikant 

zondag 16 sep Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 23 sept Ds de Leeuw 

zondag 30 sept Ds de Leeuw 

zondag 7 okt Ds Beks 

zondag 14 okt Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 21 okt Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 28 okt Ds J. v.d. Brink 

   

DE KERKDIENSTEN ZIJN OM 10.00 UUR IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

 
……hoe kun je een lampje laten branden, een 
stoel, fotolijstje, sieraad, zenuwspiraal maken 
en nog veel meer……… 
Bij Technika 10 maak je kennis met techniek en ga je 
aan de slag met allerlei materialen. Zo ga je werken 
met hout, metaal, kunststof, maar ook elektriciteit, 
fotografie en zonne-energie komen aan bod. 
 
Ben je een meisje en heb je interesse, wat moet je dan 
doen? 
• Voor meisjes vanaf 10 jaar is er de Centrum-

groep in de Tongelresestraat 148. 
Woensdagmiddag 19 september gaat de groep van 
start van 15.30 tot 17.00 uur. 
Kom een keertje gratis meedoen of geef je meteen op.  
Voor inschrijfformulier en meer informatie kun je 
contact opnemen met Natasja Steures, adres: zie hier-
naast. 
• Ben je een meisje en zit je op het voortgezet 

onderwijs dan kun je een keertje per maand te-
recht bij De Plusgroep op zaterdag van 10.30 
tot 16.00 uur. 

 
Voor meer informatie: 
Technika 10  postbus 6239 5600 HE Eindhoven  tel: 
040 2962346 
Bezoekadres: Tongelresestraat 148   
Email: technika@iae.nl  Kijk ook op:  www.iae.nl/
users/technika 
 

Technika 10 Kom jij ook bij 



55 Plus Educatief is een vrijwilligersorga-
nisatie die onder het motto `voor ouderen, 
door ouderen' cursussen, themabijeenkom-
sten en excursies organiseert. 
 
Wat wil 55 Plus Educatief? 
 
55 Plus Educatief wil graag bijdragen aan 
het streven van velen om bij te blijven in 
onze snel veranderende maatschappij. 
 
Voor wie staat 55 Plus Educatief klaar? 
 
55 Plus Educatief biedt ouderen vele mogelijkheden om 
kennis en inzicht te vergaren, bij te houden of weer op te 
frissen. 
 
Waarom naar 55 Plus Educatief? 
 
55 Plus Educatief biedt voor het cursusjaar 2001-2002 we-
derom een boeiend programma met een breed aanbod van 
activiteiten die uitsluitend overdag plaats vinden: 

 
• in kleine groepen 
• samen met leeftijdgenoten 
• onder begeleiding van enthousiaste do-
          centen  
• in een passend tempo 
• zonder testen of examens 
• en in een ongedwongen sfeer 
Komt u ook? U bent van harte welkom! 
 
Locaties van de activiteiten: 
Het merendeel van de cursussen vindt plaats 
in de lokalen 6 en 7 van het 55 Plus Kwar-

tier (1), Paul Krugerlaan 55, Eindhoven, per bus bereik-
baar met lijn 5, halte Hercules Segherslaan, of met lijn 6, 
halte Poeijersstraat. 
 
Als een cursus wordt gegeven in het 55 Plus Kwartier, dan 
staat er geen nummer achter het dagdeel van die cursus. 
Staat er achter een dagdeel nummer 2, 3, 4 of 5, dan wordt 
die cursus elders gegeven en verwijst het nummer naar de 
andere locaties. 

WAT IS 55 PLUS EDUCAWAT IS 55 PLUS EDUCAWAT IS 55 PLUS EDUCATIEF?TIEF?TIEF?   

 
THEMABIJEENKOMSTEN 
 
55 Plus Educatief biedt o.a. de volgende thema's aan, die 
bij voldoende belangstelling doorgaan. 
 
Burn out - 7355 dinsdag 2 oktober om 14.00 uur  
Een moderne ziekte of een andere naam voor een psychi-
sche reactievorm, die nogal wat consequenties heeft en 
vooral daar voorkomt waar je het 't minst verwacht. Is er 
iets aan te doen, door wie en hoe gaat dat? 
 
Het stroomgebied van de Dommel (met dia's) - 
7724 dinsdag 9 oktober om 14.00 uur  
Het stroomgebied van de Dommel met haar zijbeken her-
bergt tal van plantensoorten, die de moeite waard zijn om 
eens nader te bekijken. Ook het landschap mag hier en 
daar fraai worden genoemd. Tussen de Belgische grens en 
Son is heel wat te zien en hierover gaat deze presentatie. 
 
Zuid-India op de fiets (met dia's) - 7356 dinsdag 
23 oktober om 14.00 uur  
Een fietstocht van kust tot kust (ca 900 km). Een tocht 
door de mooie natuur en de interessante hindoecultuur van 
India. Hoe leven de Indiërs? Een kijkje in het leven van 
alle dag in kleine dorpjes op het platteland van India. 
 

 
 
 
Een eigen computer ... wat heb je nodig en wat 
kun je ermee? - 7402 dinsdag 30 oktober om 
14.00 uur  
U krijgt uitleg over de mogelijkheden van de computer zo-
als teksten vervaardigen met een tekstverwerker, adressen-
bestanden maken, internet en e-mail, kaarten voor schouw-
burg of een concert bestellen via internet; een vakantie be-
spreken via internet, met een scanner werken en ook waar-
op gelet moet worden bij de aanschaf. 
 
Plaats van de bijeenkomsten: 
De Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, hoek Veldm. Mont-
gomerylaan, per bus bereikbaar met de lijnen 1 , 5, 9, 141, 
142 en 156 halte Gen. Pattonlaan; lijn 3 halte Dros-
serstraat; lijn 2 halte Catharina Ziekenhuis-Oost. Kosten: 
f7.50 (€ 3,50) per persoon, aan het begin van de bijeen-
komst met gepast geld te voldoen. Aanmelding: bijgaand 
inschrijfformulier invullen en naar 55 Plus Educatief te-
rugsturen. 
 
U ONTVANGT HIERVAN GEEN BEVESTIGING, WIJ 
VERWACHTEN U BIJ DE AANGEKRUISTE BIJEEN-
KOMST 
 

Telefoon 040 290 85 03   
Telefax 040 290 85 04   
Postbank 34 27 23  
ABN-AMRO 618 55 81 44  

55 Plus Kwartier  
Paul Krugerlaan 55  

5642 GH Eindhoven 



D a t u m :  A p r i l  2 0 0 1 
L a n d :  C h i l i 
Schrijver: Bert-Jan Tiemersma  

5 april 2001,  

Op dit moment zit ik in zonnig 
Santiago....een echt leuke stad met 
een fantastisch uitgaansleven. 
Sinds mijn vorige reisverslag ben 
ik vanuit La Paz naar Zuid-Bolivia 
gereisd en daar de grens met Chili 
overgegaan en naar het Noorden 
gereisd, waar ik een vliegtuig naar 
Santiago heb genomen.  

In La Paz heb ik mijn eerste echte 
probleem ondervonden. Ik ben be-
roofd van mijn portemonnee! Heel 
vervelend, omdat het me een halve 
dag heeft gekost om allerlei zaken 
met Nederland en de politie in La 
Paz te regelen. Toch had deze dag 
nog een leuk staartje...... Een van 
de politiemannen van de toeristen-
politie in La Paz was namelijk te-
vens student Engels aan de univer-
siteit van La Paz en hij vroeg mij een gunst. In ruil voor 
een half uur conversatieles aan zijn universiteit zou hij 
mijn procedure van een proces-verbaal versnellen en zor-
gen dat mijn papieren in orde zouden zijn (normaal gaat 
hier een hele dag overheen). Ik ben akkoord gegaan en 
stond 4 uur later `s avonds aan de universiteit voor een klas 
met 50 Boliviaanse studenten Engels een conversatie gaan-
de te houden over Nederland en mijn reiservaringen in 
Zuid-Amerika.  

Na La Paz ben ik per bus naar Uyuni afgereisd, een niets-
zeggend woestijndorpje op ruim 4000 meter hoogte van-
waar een driedaagse jeeptour door Zuid-Bolivia trok. Ik zat 
als enige jongen in een jeep met 6 meisjes (wat een kip-
penhok!!!), waarvan vier meisjes Nederlandse waren 
(ontmoet in de bus naar Uyuni). De tocht was door het 
zoutmeer van Uyuni, rode woestijnen en langs een diep-
rood gekleurd meer en een felgroene. Schitterende dingen 
gezien...de eerste dag was met de jeep over de zoutvlakten. 
Na een korte vraag aan de chauffeur of we op het dak van 
de jeep mochten zitten, zijn we met alle passagiers op het 
dak over het zoutmeer van Uyuni gereden. Leuke ervaring. 
De dagen daarop door de woestijn van de ene mooie plek 
naar de andere, waar voor mij het hoogtepunt vulkanische 
geisers waren op de derde dag. Lopend tussen allerlei ko-
kende en stomende moddergeisers, waande je jezelf op een  

 

soort maanachtig kraterlandschap. 
Een totaal andere wereld.....geen 
planten...slechts kraters, kokende 
modder en veel stoom. We zaten 
hier ook op ruim 4000 meter 
hoogte.  

Op de derde dag ben ik de grens 
overgestoken naar San Pedro in 
Chili. Vanuit hier ben ik naar Iqui-
que een kustplaats in het Noorden 
van Chili afgereisd. Na een dagje 
strand....een nieuwe jeeptour ge-
boekt naar Pintados en Hum-
berstone. In Pintados zijn prachti-
ge en mysterieuze bergwandteke-
ningen te zien, die al duizend jaar 
oud zijn. Humberstone is een 
spookstadje, dat in de jaren ‘30 
verlaten is. In dit stadje woonden 
vroeger de mijnwerkers voor ni-
traatwinning. Dit stopte ergens in 
de jaren ‘30 en toen heeft iedereen 
deze stad massaal verlaten. De 

huizen zijn niet zo interessant, echter de vervallen fabriek 
is een indrukwekkend karkas van hout en staal.  

Na Iquique naar Arica gereisd. Dit is een plaatsje, even-
eens aan de kust in het uiterste noorden van Chili tegen de 
grens aan met Peru. `s Avonds naar een of andere lokale 
openluchtvoorstelling met muziek en wetenschappelijke 
wetenswaardigheden over ons zonnestelsel geweest. Sa-
men met een Nederlands koppel en een Amerikaan waren 
we bijna net zo`n grote attractie voor de Chilenen als de 
tentoonstelling zelf. Veel nieuwsgierige Chilenen vroegen 
ons de oren van onze kop.  

De dag erop met het vliegtuig naar Santiago gevlogen, de 
hoofdstad van Chili. Erg leuke en moderne stad....de beste 
tot nu toe in Zuid-Amerika. Zeer leuk uitgaansleven in de 
wijken Provindencia en Bellavista. Met verschillende groe-
pen vanuit het hotel in het centrum van Santiago gezellig 
wezen stappen. Samen met een Israëliër een uitstapje ge-
maakt naar Viña del Mar, een populaire kustplaats in Chili 
en Valparaiso (de tweede grote stad van Chili). In de 
laatstgenoemde bevindt zich ook het justitiële apparaat en 
het Chileense parlement.  

Groeten vanuit een zonnig Santiago,  

Bert Jan  



Waarschijnlijk kent u ons ondertussen wel. SMS/belangengroep ‘de beuk erin”; 
een groep vrijwilligers die wil voorkomen dat het groene hart van Tongelre, zijn-
de de Beukenlaan en het Wasven, ten prooi valt aan projectontwikkelaars en/of 
willekeur van de gemeente Eindhoven. 
De belangengroep heeft reeds enkele activiteiten op haar naam staan en wij kun-
nen u  meedelen dat dit niet zonder enig resultaat is gebleven. De kracht van de-
ze belangengroep is namelijk dat de bewoners van de wijk Tongelre in de belangen-
groep zitten en de wijk achter de acties staat. Wij zijn dan ook verheugd u onze vol-
gende activiteit aan te kunnen kondigen en wel de actie: 

SAMEN SNOEIEN 
OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2001 

Van de gemeente Eindhoven heeft ‘de beuk erin’ toestemming gekregen om, onder deskundige begeleiding, het 
Wasven eens grondig onder handen te nemen. Maar voor een dergelijke klus zijn vele handjes nodig: mensen met 
groene vingers, maar ook mensen die mee willen helpen opruimen, de catering willen verzorgen of  begeleider willen 
zijn van bijv. de kinderen. Vandaar deze oproep aan alle mensen die zich, voor deze dag, in willen zetten voor het 
Wasven en de Beukenlaan. 
 
Uiteraard zal de dag niet alleen in het teken staan van werken. Ook de inwendige mens zal die dag zeker niet worden 
vergeten. Voor een lunch wordt gezorgd en de dag wordt afgesloten met een barbecue. Ook is er voor alle vrijwilligers 
een kinderopvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Hiervoor kan (alleen) vooraf worden ingeschreven.  
 
Bent u zelf niet in de gelegenheid om mee te helpen: een bezoek tijdens de dag zelf is ook een steun in de rug. Zo kunt u 
met eigen ogen zien wat er aan het gebied gedaan wordt. Ook de kinderen kunnen zich tijdens een bezoek aan ‘samen 
snoeien’ vermaken met spelletjes, die naast leuk ook ‘groen’ en leerzaam zijn. Verder zullen diverse Tongelrese vereni-
gingen 29 september opvrolijken. Daarnaast zullen er demonstratiestands worden ingericht met informatie over duur-
zaamheid. Want dat is wat ‘de beuk erin’ wil bereiken: een groen en duurzaam onderhoud van de Beukenlaan en het Was-
ven. 
 
�� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
Voornaam:  _______________________________                   Achternaam:  ____________________________________________ 
 
Adres:         _______________________________                   Postcode/Plaats :  _________________________________________ 
 
Tel:             _______________________________                   E-mail:          _____________________________________________ 
 
Schrijft zich in voor de actie “SAMEN SNOEIEN” op zaterdag 29 september met ____________ volwassenen.  
 
Wil    wel / niet    gebruik maken van de kinderopvang. 
 
Naam en leeftijd kind(eren): ___________________________________________________________________________________ 
 
De lunch en barbecue voor de vrijwilligers zijn gratis, evenals de kinderopvang. Partner en kinderen van vrijwilligers kunnen ook 
deelnemen aan de barbecue. De kosten zijn: ƒ 17,50 per persoon, kinderen ƒ 7,50. 
 
Eventueel extra personen die gebruik willen maken van de barbecue: _________ volwassenen en  ________ kinderen. 
 
Formulier met eventuele betaling uiterlijk 22 september inleveren op ’t Hofke 66 in Eindhoven. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alfred van Kempen (040-2908055) of Angela Wellink (040-2815813).  
U kunt zich ook opgeven via het internet: www.wasven.nl. Nadere gegevens volgen in de week vóór 29 september. 
 

SAMEN SNOEIEN 



1999 



Oplossing van vorige maand was: 
 “GENEESWIJZE”. 

 
Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
3 Mevr van Hoef 
3 Jan Vethstraat 22 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door : 
 
Wijkblad Rond ‘t Hofke 

 

Schrijf het gevonden trefwoord/gezegde op een 
kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 2001 in 
het bezit te zijn van de redactie.   
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke 
beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders. 

KOPPELDOORLOPER 
 

Vul de woorden in volgens de omschrijving. De laatste letter van het voorgaande woord is de beginletter van 
het volgende woord. De lengte van de oplossing is tussen haakjes achter de vragen vermeld. Bij de juiste 
oplossing leest u onder het pijltje een trefwoord. 
 

1 geliefde (6), gravin (9), aaien (6). 
2 uit de nood helpen (6), binnensmonds zingen (7), ontkenning (5), verfstof (4).  
3 afgelegde weg (5), helaas (6), vrees (6), tap (5). 
4 pluisje (9), plaats in Drente (5), dampig (7).  
5 diepe geul (7), slons (8), haarwater (6). 
6 periodiek (9), krant (7), omlaaggaan (5).  
7 muziekstuk (7), ladder (8), beroep (6).  
8 ijver (8), beving (8), poeder (5). 
9 een antwoord geven (9), schaats (7), bulderen (5).  

10 denkvermogen (8), fooi (9), tweegevecht (4). 
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