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Met de agenda in de hand zijn we vaak plannend en regelend bezig.
Dat is ook nodig wil alles goed georganiseerd en geolied verlopen.
We laten niets aan het toeval over. Onze dagen zijn van uur tot uur
gevuld, jachtig rennen we van hot naar haar. Het verkeer gooit nog
wel eens roet in het eten. Met al die files kunnen we immers geen
stipte afspraken meer maken en moeten we altijd een slag om de arm
houden. Maar ja, al mopperend hebben we hiermee leren leven en tevens ingecalculeerd. We hebben alles behoorlijk in de hand. We kennen de gang van zaken, na de zomer volgt immers ook nu weer een
herfst!!!
Totdat…… we plots door enkele knallen wakker schrikken en met
twee voeten op de grond worden gezet. Met ontzetting komen we tot
de ontdekking dat alle zekerheden onzeker zijn geworden, we zien de
betrekkelijkheid van alles in en vragen ons af: Waarom? Wat hangt
ons boven het hoofd? Hoe verder?
Dat die knallen lang blijven naklinken is iets wat zeker is. Hoe de
wereld er 6 weken later uitziet, weten wij, dit schrijvende, nog niet.
We hopen dat we de toekomst dan weer hoopvol en met vertrouwen
tegemoet kunnen zien.
Laat ons, onder het motto: “pluk de dag”, toch maar weer regelend en
plannend doorgaan, want dat is zo slecht nog niet!!!
Wat heeft het wijkblad u de komende maand te bieden?
Naast de gebruikelijke artikeltjes en informatie vindt u in dit nummer:
- De uitslag van de zonnebloemwedstrijd. Wie had dit jaar de
hoogste zonnebloem en heeft de eerste prijs, een dinerbon en
de wisselbeker, gewonnen? Op blz. 9 meer hierover.
- Onlangs hebben we weer van de dahliashow kunnen genieten. Aan deze show is altijd een loterij verbonden. De winnende lotnummers vindt u op blz. 5.
Veel leesplezier!
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Parochie Tongelre ....................................
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Stadsdeelkantoor Tongelre ........................
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Storingsdienst Kabeltelevisie ......................

112
040-2811578
040-2811675
040-2811324
0900-8844
040-2384500
040-2432224
040-2448899

Dahliaclub St. Martinus
Het bestuur en de leden van de dahliaclub St. Martinus kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde dahliashow.
Er rest ons nog langs deze weg iedereen, die op een of andere wijze heeft bijgedragen aan onze show of loterij, hartelijk te bedanken voor hun bijdrage.
Het bestuur en de leden.

DAHLIACLUB SINT MARTINUS
opgericht 1935.
TREKKINGSLIJST LOTERIJ 2001
0005-0022-0034-0118-0248-0258-0293-0345-0369-0431-0510-0531-0561-0587-06150650-0756-0762-0876-0931-09821167-1216-1259-1302-1390-1449-1457-1522-1618-1620-1759-1791-19392008-2086-2135-2168-2206-2230-2353-2390-2401-2410-2821-2834-2841-2868-28892933-2957-2965-29723014-3032-3034-3077-3154-3187-3213-3235-3274-3285-3302-3353-3466-3497-35013519-3574-3618-3651-3667-3687-3742-3803-3816-38594014-4046-4049-4083-4192-4353-4388-4396-4400-4423-4472-4484-4580-4599-48504888-49645123-5169-5175-5182-5214-5235-5262-5298-5324-5326-5361-5394-5413-5494-55835604- 5613-5620-5635-5898

Prijzen af te halen tot 1 november 2001 bij:
S. van Erp, Tongelresestraat 536, Eindhoven
Afhalen van de prijzen bij voorkeur na 18:00 uur.

De Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven
zoekt per direct gastvrouwen en -heren voor
eetpunt “de Molijn” in Eindhoven.
De SWOE (onderdeel van Loket W) heeft op
verschillende locaties in Eindhoven eetpunten voor ouderen die er tegenop zien om
alleen te koken en te eten of voor mensen die
geen warme maaltijd kunnen bereiden. Het runnen van deze eetpunten is mede mogelijk door
een team van enthousiaste vrijwilligers: de gastvrouwen en gastheren.

De gastvrouwen en –heren werken gemiddeld een dienst per week, van 12.00 uur tot
13.30 uur. Ze ontvangen de gasten die komen eten, dekken de tafel en serveren de
maaltijd. Bovenal zorgen zij voor een gezellige sfeer.
Heeft u interesse om als gastvrouw of gastheer
in een van de eetpunten te komen helpen?
Dan kunt u contact opnemen met Petrie Roefs
van de SWOE (onderdeel van Loket W).
Telefoon: 238 54 64

Naam: ………………………………
Adres: ………………………………
Telefoonnummer: ………………….
Leeftijd: …………………………….

Inleveradres:
M. van de Goor
Wolvendijk 153
5641 AR Eindhoven

SINT-NICOLAASVERENIGING
“ST. MARTINUS”

opgericht in 1951

50 jaar St. Nicolaasvereniging “St. Martinus”
Op 17 september 2001 is het al weer 50 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht.
In 1951 is men gestart met een aantal van ongeveer 400 kinderen.
Toen kregen de kinderen nog geen snoepzakjes maar appels en speculaas.
In 1957 is men gestart met het maken van snoepzakjes en dit was een daverend succes.
Ook moest de vereniging groeien in het ledental door toename van het aantal kinderen.
Zo hebben we een gestaag doorgroeiende vereniging die elk jaar weer meer kinderen mag bezoeken.
Het aantal snoepzakjes dat de laatste twee jaar opgelopen is tot 1600 stuks, geeft aan hoe onze inzet
wordt beloond.
Tevens wil ik langs deze weg onze begunstigers en ouders bedanken voor hun steun.
Wij als vereniging hopen nog vele jaren op deze voet verder te gaan.
Ook al hebben wij al bijna de limiet van het aantal bezoeken bereikt.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur

Harrie van Dijk

Dit jaar bestaat de St.Nicolaas vereniging “St. Martinus” 50 jaar.
Daarom heeft de Sint en zijn Pieten een leuke kleurwedstrijd voor jullie bedacht.
Omdat de Sint en Pieten het toch druk genoeg hebben zal een deskundige jury jullie kleurplaten beoordelen.
Degenen die een prijs gewonnen hebben, worden door de Sint persoonlijk benaderd.
De kleurplaat moet uiterlijk ingeleverd worden vóór donderdag 15 november.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Je kunt zelf kopieën van de kleurplaat maken.
Ze zijn ook te verkrijgen bij de heer:

M. van de Goor
Wolvendijk 153
Eindhoven.
Het organiserend comité
St.Nicolaasvereniging “St.Martinus”

Zonnebloemwedstrijd
1 September is de zonnebloemwedstrijd afgesloten.
Er was ook dit jaar weer veel belangstelling.
Het meten van de zonnebloemen vond plaats op 26
september, tussen 17.00 uur en 19.00 uur, door een
zeer deskundige jury bestaande uit de heren:
Simon van Erp, Dés Soontiëns en Loek Ketelaars.
De afmetingen van de inzendingen liepen uiteen van
2.50 m. tot 3.42 m.
De winnaars zijn:
H. van Rooy, Woldragerlaan 14 met 3.42 m.
A.van Overbruggen, Pijlstaartpad 29 met 3.33 m.
Shanti en Devi Streng, Loostraat 10 met 3.10 m.
Tot slot willen wij alle deelnemers hartelijk danken
voor hun enthousiaste deelname en wij hopen het
volgende jaar op een nog zonnebloemrijker Tongelre.

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5
5642 LV Eindhoven
Tel: 040 - 2811324
Fax: 040 - 2812025
Geopend:
ma, di, wo, do, vrijdag
9.30-11.30 uur

Wijziging openingstijden
parochiesecretariaat Molijnstraat.
Het parochiesecretariaat (in het parochiecentrum aan de Molijnstraat) is voortaan alleen ‘s morgens (9.30 tot 11.30 uur) geopend.
Allerheiligen en Allerzielen
De kerkhoven St. Calixtus en St. Martinus zijn van maandag 22
oktober tot en met zondag 4 november geopend van 10 uur ‘s
morgens tot 4 uur ‘s middags.
Elke maandagmorgen is op het St. Martinuskerkhof een werkgroep aanwezig om bladeren en onkruid te verwijderen. Als u
mee wilt werken om het kerkhof netjes te houden, bent u van
harte welkom!
Wenst u bij langdurige opname in het ziekenhuis en/of verpleeghuis bezoek van de Parochie Tongelre?
Wilt u de ziekencommunie op de eerste vrijdag van de maand
thuis ontvangen? Bel dan Pastor Th. v.d. Elzen, Parochiecentrum Molijnstraat 5, ( 2811324.

De diensten in
onze parochie

Martinus

Jozef en
Maria

Antonius

Eucharistieviering
door priester of
aangepaste woorden communiedienst
door ‘n pastor

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.45 uur

Woord- en
communiedienst
door parochianen

Zaterdag
17.30 uur

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
18.45 uur

Missie-kalender 2002
Het thema van de nieuwe missiekalender is “de muren van
Gangara”, met fresco’s uit Tsjaad.
Als doodarm land telt Tsjaad niet echt mee. Het is een land met
grote verschillen tussen de bewoners; nomaden, herders, vissers
en boeren. Verder Katholieken en Islamieten, kortom een zeer
gemengde bevolking.
Op de kalender een aantal fresco’s van de Tjaadse schilder
David Morial.
De kalender kost ƒ 12,50 en is te koop bij:
• parochiesecretariaat aan de Molijnstraat 5,
• parochiebureau aan de Fazantlaan 17,
• Betty van Spreeuwel,

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

Oecumenische thema-avonden
Dit najaar kunt u weer deelnemen aan thema-avonden, die georganiseerd worden door de Raad van Kerken, afdeling Eindhoven.
Thema 1 en 2 zijn ondertussen afgelopen.
Thema 3: Geloven in muziek
Johan Sebastian Bach heeft zo’n 300 cantates geschreven om de
woorden van de Heilige Schrift kracht bij te zetten. Er wordt
aandacht geschonken aan de theologische, pastorale en muzikale achtergronden van zijn muziek. En .... wat heeft Bach ons nu
nog te zeggen?
Donderdag 15 november: Aus der tiefe rufe ich, Herr, zu dir.
Donderdag 22 november: Ich gehe hin und suche mit Verlangen.
Donderdag 29 november: Wachet auf, ruft uns die Stimme.
Kosten, plaats en tijd van thema 3: Ontmoetingskerk, 20.00 uur,
ƒ 15,- per avond of ƒ 35,- per 3 avonden.
Opgeven: Raad van Kerken, van Wassenhovenstraat 19, 5613
LJ Eindhoven, tel. 211 27 13.
Gezinsviering: de adventskrans.
Op zondag 25 november is er een gezinsviering in de Antoniuskerk met het kinderkoor om 9.45 uur. Na afloop gaan we een
adventskrans maken.
Alvast opschrijven!!!!
Op maandag 24 december, kerstavond, is er een gezinsviering
om 17.00 uur in de Antoniuskerk. Om 19.00 uur in de Jozef en
Maria en Martinuskerk.

( 281 13 24
( 243 45 95
( 281 61 67

familieberichten
Overledenen:
Piet Huijbers,
Mien van Galen-v.Alst,

77 jr., Molijnstraat
85 jr., Amstelstraat

Dopen:
Lorijn Beerkens,
Lisa Janssen,
Sabrina Schellings,
Tara Dekkers,
Lena van Bragt,
Bram Valk,

Goorstraat
Peckiuslaan
Terwestenstraat
Bagelaarstraat
Satijnvlinderlaan
Gestelsestraat

Huwelijken:
Antwan van Dungen en Chantal van Hoorn,
Remo Huls en Ellen van de Vorst,
Peter van de Berg en Esther v.d.Vorst,
Werner van den Tillart en Renata Beekmans,
Erik van den Wijngaard en Karin Sohl,
Leon van den Brink en Petra Mijvis,

31 aug.
3 sept.
7 sept.
12 sept.
20 sept.
28 sept.

HARMONIE "DE EENDRACHT"
UNIEK
Op zaterdag 3 november organiseert Harmonie 'De Eendracht'
een uniek concert
waarin muziek en
film op een prachtige
wijze gecombineerd
gaat worden. Een dergelijke uitvoering is,
zover bekend, nog
nooit vertoond en dus
zal dit een gedenkwaardige première worden. Het idee ontstond ongeveer een jaar
geleden toen een van de muzikanten, Ilonka Trommelen, met haar gezin in de Efteling was en onder de indruk was van de
prachtige melodieën die bezoekers horen
in de diverse attracties. Het leek haar een
leuk idee om deze muziek eens met haar
harmonie ten gehore te brengen. Cd's werden aangeschaft en tijdens het beluisteren
hiervan kwamen de beelden vanzelf weer
terug. Het idee om tijdens de uitvoering
deze beelden ook visueel te maken was
snel gemaakt.
Nu zijn ideeën vlug gemaakt, maar ze
ook realiseren is een ander verhaal. Bij
het onderzoeken naar de mogelijkheden
van een dergelijke uitvoering stuitte men
op een aantal problemen. Ten eerste is
muziek beschermd met auteursrechten en
kan dus niet zomaar uitgevoerd worden.
Bijkomend probleem hiervan was dat de
meeste muziek speciaal voor de Efteling
geschreven is en dus niet zo maar te koop.
"Wij hebben contact opgenomen met de
Efteling om te kijken of het überhaupt
mogelijk was om zoiets
te doen" verteld initiatiefneemster Ilonka
Trommelen.
"Men was echter meteen
enthousiast om mee te
werken. Echter men wilde niet dat het een
eigen leven ging leiden en heeft men de
voorwaarde gesteld dat het concert maar
op een dag kon worden uitgevoerd. Ook
al omdat bepaalde muziek in rechten niet
bij de Efteling zelf lag maar bij de componist. Zo is de muziek van het
'Carnavalfestival', ook wel bekend als het
'neuzenfestival' geschreven door Toon
Hermans onder bepaalde voorwaarden"
aldus Ilonka Trommelen. "Het volgende
probleem was het arrangeren van de muziek voor harmonie. Nu is Harmonie 'De

CONCERT VAN

HARMONIE 'DE EENDRACHT'

Eendracht' gezegend met een dirigent die
net zo enthousiast is als de leden en hij
heeft de gekozen stukken met veel verve
aangepast en geschreven".
De dirigent, Mari
van Gils, vertelt
hierover:
"De
meeste muziek is
nergens te krijgen
omdat het geen
openbare stukken
zijn, dus alle partijen
moesten
worden uitgeschreven. Dat is een hele
klus, maar men was zo enthousiast dat ik
niet achter kon blijven en dus vele uren
bezig ben geweest een en ander op papier
te krijgen. Daar zat een zekere haast bij
omdat er natuurlijk ook nog flink gerepeteerd moest worden. Maar het is gelukt en
het korps is nu hard aan het studeren om
op 3 november alles uit de kast te kunnen
halen". Welke muziek wordt er zoal ten
gehore gebracht?
"Wij hebben muziek uitgekozen die past
bij de sprookjesachtige sfeer die het park
uitstraalt en dus kan men stukken verwachten van attracties als Droomvlucht,
Fata Morgana, het Spookslot, het Harpconcert uit 'de bootjes' en Villa Volta"
aldus Mari van Gils, "Dat niet alleen"
vult Ilonka Trommelen aan "ook heeft
onze dirigent speciaal muziek geschreven
die gespeeld gaat worden bij beelden van
Het land van Laaf en bij de diverse attracties uit het Sprookjesbos".

sional is Hans Slaats uit Veldhoven.
"Ook voor mij was dit een geweldige ervaring juist vanwege al die problemen.
Het Spookslot bijvoorbeeld is bijzonder
donker en de hele attractie zit ook nog
eens achter glas waardoor er absoluut niet
met licht gewerkt kan worden. Daarbij
zou licht het hele spookachtige effect
wegnemen dus dat was geen optie. De
uitdaging zit hem er dan toch hier in om
alles goed op video te krijgen zodat er
bruikbaar materiaal overblijft om te monteren" aldus Hans Slaats.
"Ook de Fata Morgana kent een dergelijke situatie waarbij ook nog eens komt dat
de bootjes erg kunnen wiebelen" zegt hij
grijnzend. "Toch durf ik te stellen dat het
resultaat bevredigend is" alhoewel Ilonka
Trommelen meteen hierop inhaakt door te
stellen dat dit een understatement is en dat
het er werkelijk
geweldig uitziet. "Nu is er
nog een probleem over en
dat is het feit
dat het orkest
precies op de
juiste snelheid
moet
spelen
anders hoor je
straks muziek van Het Land van Laaf en
zie je beelden van Villa Volta en dat kan
natuurlijk niet. Maar wij vertrouwen helemaal op onze dirigent dus dat gaat zeker
lukken".

Over beelden gesproken, hoe zit het dan
met de film die vertoond gaat worden?
"Dat was dus het volgende probleem" vervolgt Ilonka "als je de attractie bezoekt
gaat alles toch redelijk snel, maar ogen
kunnen toch bijna
alles zien. Met een
videocamera is dit
anders en moet je
bijna elke attractie
een paar keer 'doen'
om alles er op te
krijgen en dan praat
ik nog niet eens over het gebrek aan licht,
het schokken van de karretjes en de duwende mensen. Gelukkig hebben wij ook
voor dit onderdeel een echte professional
weten te strikken die alles voor ons gefilmd en gemonteerd heeft". Deze profes-

Het concert zal dus zaterdag 3 november
twee keer gegeven worden in het Wirogebouw in Eindhoven en wel om 15.00
uur en om 19.00 uur. De zaal zal helemaal
in Eftelingsferen worden opgebouwd en
buiten de video zullen er ook nog een aantal andere spectaculaire effecten zijn die
zeker verrassend genoemd mogen worden, maar die zullen we nu nog niet verklappen.
Om een van de concerten bij te wonen
kan men kaartjes kopen bij onder andere
Jos Rovers
Assurantiën
Wolvendijk 152
à raison van ƒ 12.50. Maar wees er snel
bij want er zijn per concert maar 300 zitplaatsen en dat het druk zal worden staat
nu al vast.

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

Speelgoedbeurs
Voor alle jongens en meisjes tot 15 jaar wordt er op

zondag 11 november

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

in ‘t Oude Raadhuis weer
een speelgoedbeurs georganiseerd.
Een tafeltje huren kost
ƒ 2,50.

Elke maandag:
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze.
Elke dinsdag:
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje.
Elke woensdag:
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezelligheid in ‘t wijkcentrum.
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur.
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze,
van 14.00 - 16.30 uur.
KIENAVOND 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur.
Elke donderdag:
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Maandagmiddag - Wandelen 55+
29 oktober - 19 november - 3 december en 17 december a.s.
Vertrek: 14:00 uur dependance
Na het wandelen gezellig koffie drinken.
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.

Jullie mogen om 12.00 uur binnen om je spulletjes uit te
pakken.
Aanvang verkoop 13.00 uur, einde 15.00 uur.
Toegangsprijs voor bezoekers is ƒ 1,50.
(Deze beurs is niet toegankelijk voor handelaren)

Geachte buurtbewoners,
Het is weer zover. St.Nicolaas heeft ons te kennen te
gegeven dat Hij, met zijn gevolg, een paar dagen er
op uit zal trekken om onze wijk met een bezoek te
komen vereren.
De rondgangen zijn:
zaterdag 24 november "de Karpendonk"en
"Koudenhoven" en de wijk “Beauregard”.
zaterdag 1 december het oude gedeelte van
Tongelre rond de St.Martinus kerk.

3
3
3

Met vriendelijke groeten
namens het bestuur
H.v.Dijk voorzitter.

KIENEN

Elke derde woensdag van de maand
in 't Oude Raadhuis.
Woensdag
21 november 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.

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

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

Nieuws over paspoorten en identiteitsbewijzen
Vanaf 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten.) Zo moet u
voortaan een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen. Dit alles heeft te maken met een betere beveiliging. De paspoorten en identiteitskaarten worden
voortaan op een centrale plaats in Nederland gemaakt. Daarom krijgt u het niet meer meteen mee. Na een aantal dagen
kunt u het ophalen. Reken op een week, dan bent u zeker op
tijd.
U moet uw nieuwe reisdocument zelf aanvragen en u heeft
één pasfoto nodig, die recht van voren moet zijn genomen.
Vanaf 1 oktober gelden overigens ook nieuwe prijzen voor de
reisdocumenten. Voor de exacte bedragen en nadere informatie kunt u op het Stadsdeelkantoor terecht. Voor het aanvragen moet u helaas nog op het Stadskantoor aan het Stadhuisplein zijn.
Nogmaals: de balie bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen
(WZI) opgeheven per 1 oktober 2001
Zoals we in de vorige Rond ’t Hofke al meldden: per 1 oktober is de balie van de dienst WZI ( de sociale dienst) gesloten. Dat betekent dat u voor algemene vragen voortaan bij het
Stadsdeelkantoor terecht kunt. Per die datum kunt u, voor algemene vragen, niet meer terecht aan de Deken van Somerenstraat.
Voor persoonlijke vragen met betrekking tot uw uitkering
moet u contact opnemen met uw eigen contactpersoon. Dat
kan alleen tijdens de telefoontijd van uw contactpersoon.
Zandopslag aan de Ceramlaan
Bij de Ceramlaan ligt al enige tijd een grote bult zand. Deze
zandopslag van de gemeente wordt op korte termijn opgeruimd. Vanuit de wijk kwamen er klachten binnen gericht op
het gevaar dat het zand oplevert voor spelende kinderen. Er
zijn daarom door de gemeente enige tijd geleden hekken om
de zandbergen heen gezet. Nadat het zand weggehaald is
wordt de ruimte weer ingericht als akkerbouwgebied.
Illegaal vuil
Het komt nogal eens voor dat het Stadsdeelkantoor gebeld
wordt over afval dat illegaal langs de kant van de weg wordt
gezet. Het gaat dan om grof vuil, maar ook om grijs- of
groenbakken of containers die buiten de normale ophaalda-

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. Martinus Tongelre

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

gen op de stoep worden gezet.
U mag het huishoudelijk afval alleen op de dag van het ophalen zelf, vanaf 6.00 uur, buiten zetten. Houdt u in de gaten
dat u op de ophaaldag vóór 8.00 uur de grijs- of groenbak
buiten heeft staan. Met de gewijzigde routes is het mogelijk
dat vanaf dat moment de bakken geleegd worden. Heeft u het
ophaalschema niet meer in huis, dan kunt u dit ophalen bij
het Stadsdeelkantoor aan de Generaal Bothastraat.
Ziet u ergens illegaal afval liggen? Spreek in principe eerst
de eigenaar van het afval erop aan. Voor zover deze bij u bekend is natuurlijk. Als dat niet tot een oplossing leidt dan kan
de gemeente de politie opdracht geven tot een zogenaamd
daderonderzoek. Dat kan leiden tot forse boetes. Niet alleen
de bekeuring maar ook de kosten voor het ophalen worden
dan in rekening gebracht.
Heeft u afval dat u buiten de normale ophaaldagen kwijt wil
of heeft u grof huisvuil dat niet bij het normale vuil kan? U
kunt dat, tegen betaling, naar één van de milieustraten in
Eindhoven brengen. Voor elektrische apparatuur, klein chemisch afval, asbest e.d. kunt u wel gratis op de milieustraat
terecht.
De dichtstbijzijnde milieustraat voor Tongelre ligt nét over
het kanaal aan de Gabriël Metsulaan, ingang Kanaaldijk Zuid.
Voor nadere info en openingstijden, tel. 040-212 31 90
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 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
} Iedere woensdagmiddag kienen
aanvang 14.00 uur.
} Iedere vrijdagavond prijskaarten, rikken en jokeren
aanvang 20.00 uur.
Het bestuur “St. Martinus”
Secretariaat: 2812466

Tonny van den Boomen over zijn boek Tongelre oh Tongelre
"Onthullingen waarbij Tongelre met zijn oren zal klapperen."
Wist u dat in Tongelre de kachel werd gestookt met tekeningen van Vincent van Gogh?
En dat in onze wijk de eerste kraker van Eindhoven woonde? Waarschijnlijk niet.
Ten minste, nog niet. Vanaf november kunt u uitgebreid lezen over deze en honderden andere opmerkelijke gebeurtenissen. Dan verschijnt - eindelijk - het boek Tongelre Oh Tongelre van Tonny van den Boomen.

Tonny van den Boomen voor
huize Coll, het huis van zijn
grootouders.
7 jaren bezig
Het is al een tijd geleden dat Tonny het idee kreeg om een
boek te schrijven over Tongelre. Als rasechte Tongelrenaar
en als telg van een bekend Tongelres geslacht van caféhouders voelde hij zich zeer verbonden met de wijk en vooral
met de bierhuizen, herbergen en cafés. Maar de uitvoering
van het idee was niet zo gemakkelijk. Meer dan 7 jaar is hij
bezig geweest met dit boek. "En het zouden er 7 jaar meer
zijn geweest als ik in het laatste jaar niet was geholpen door
7 gespecialiseerde mensen", aldus Tonny. Paul Kemper,
Peter Verkuijen, Jan van der Heijden, Rein Haase, Jan
Spoorenberg, Emiel van Gestel en Peter Bakermans (†) bewerkten de informatie die Tonny had verzameld tot een mooi
lopend verhaal.
Niet alleen kroegen
En het is een hele berg informatie die hij vergaard heeft. In
de 7 jaar sprak hij honderden mensen en was hij vaste bezoeker van het streekarchief. Aanvankelijk wilde Tonny alleen een boek schrijven over de cafés van Tongelre, maar
hij hoorde en las zo veel opmerkelijke dingen over Tongelre
dat hij van zijn plannen afweek. "Het belang van de kroegen
werd langzaam overgenomen door de winkels. Ik heb informatie over maar liefst 600 families en hun winkels."
Algemene hoofdstukken
Maar de kroegen zijn niet helemaal afgeschreven. Ze komen
nog ruim aan bod in het laatste hoofdstuk, dat gaat over cafés en vrijetijdsbesteding. Ook de eerste hoofdstukken behandelen algemene onderwerpen, en wel de (kerkelijke) geschiedenis en de grenzen van het dorp. Over de kerkelijke
geschiedenis heeft Tonny aardige anekdotes verzameld.
Over het bezoek van bisschop Godsschalk bijvoorbeeld, die
opgewacht werd door dronken Tongelrenaren. De bisschop
was drie uur te laat, en die tijd hadden de wijkbewoners
doorgebracht in de herbergen. Het liep uiteindelijk volslagen
uit de hand. Ook ging het bijna fout met kerkmeester Martinus V., die het gerucht verspreidde dat pastoor Van Kessels

de pastoorsmeid had bezwangerd. En zo vermeldt Tonny in
zijn boek nog wel meer opmerkelijke gebeurtenissen. "Ik heb
een stuk of 5, 6 onthullingen waarbij Tongelre met zijn oren
zal klapperen."
Wandeling door de wijk
Met uitzondering van de eerste twee hoofdstukken en het
laatste hoofdstuk over cafés en verenigingen is het boek opgezet als een wandeling door Tongelre, die begint op 't Hofke, eindigt bij Gooren, en gaat via Loostraat, 't Coll met de
Zeggen, Wolvendijk, Koudenhoven, Kuilenstraatje, de Bogten, Urkhoven, Doornakkers, Poeijers, Lakerlopen, Villapark
en Doornakkers. "Het is een logische wandeling", aldus Tonny, "we lopen de straten door en kijken naar links en rechts,
en beschrijven de geschiedenis van wat we zien. Ieder verhaal heeft een ander kenmerk. Bij de ene wijk ligt de nadruk
op de boeren, bij de andere op de winkels, en bij de volgende op de bouw ervan."
De mooiste wijk van Nederland
Alle delen van Tongelre worden in ieder geval grondig behandeld. De lezer 'wandelt' zo van de ene anekdote naar de
andere. Bij het hoofdstuk over de Loostraat wordt verteld
over een boerke, die tekeningen van Van Gogh kreeg. Hij
gooide ze in de kachel 'umde ze zo lilik' waren. Bij Koudenhoven wordt onder meer stil gestaan bij Cor van de Bilt, die
in tijden van woningnood het clubhuis van de verkenners
kraakte. "Hij was daarmee de eerste kraker van Eindhoven."
In het hoofdstuk over Doornakkers behandelt Tonny uitgebreid de bouw van de wijk. "Het was toen de mooiste experimentele wijk van Nederland", aldus Tonny, "vooral de winkelpassage aan de Jan van Riebeecklaan, met die bovenwoningen, was toen heel modern." En zo zijn er van elke wijk
een hoop leuke feitjes te lezen. "Ik beschrijf echt alles. Het is
ongelooflijk wat er allemaal instaat."
(Vervolg op pagina 12)

“SAMEN OP WEG”
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

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

Mark van de Wijgert (14) Cornelis Krusemanstraat 2.
Heeft u op vrijdag- of zaterdagavond een oppas nodig, aarzel dan niet om te bellen naar 040-281 28 40.
Ik ben Mariken. Ik ben 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.
(Vervolg van pagina 11)

Genoeg informatie voor nieuw boek
En Tonny had er nog makkelijk meer informatie in kunnen
stoppen. "Ik heb 400 velletjes vol getypt, en ik heb 2400
foto's gekregen en gemaakt. Ik kon lang niet alles in het
boek opnemen." Uiteindelijk is het boek 'maar' 220 pagina's
dik, en gebruikt Tonny plusminus 600 foto's. Het boek heeft
hij verlevendigd met allerlei liedjes en gedichtjes in het Tongelres. Twee gedichtjes heeft hij zelf geschreven. De informatie die hij nog niet heeft kunnen gebruiken, zal hij gebruiken voor een nieuw boek. Omdat de informatie er al is, zal
hij daar geen 7 jaar over hoeven te schrijven. "Ik val in ieder
geval niet in een gat", aldus Tonny, "maar ik zal het wel wat
rustiger aandoen dan in het laatste jaar." Maar de drukte
had ook wel iets. "Het gaf me een positieve kick."
Op 19 november zal Tongelre oh Tongelre gepresenteerd
worden in restaurant De Merckthoeve. Tonny zal het boek
daar overhandigen aan burgemeester Welschen en twee
dochters van de heer Van Engeland, de laatste burgemeester van Tongelre. Het boek zal niet in de boekhandel te verkrijgen zijn. Het wordt op 23 en 30 november en 7 december verkocht in Wijkcentrum 't Oude Raadhuis, 't Hofke 15.
De verkoop is van 15 tot 18 uur.
Op 7 december wil het Oude Raadhuis deze verkoop verlevendigen door middel van een expositie over Tongelre.
Mensen die zeker van het boek willen zijn, kunnen zich elke
werkdag na 14.00 uur inschrijven bij :
Paul Kemper, tel: 281 38 76.
Het boek kost f 39,95.
Het boek is ook te bestellen bij het Stadsdeelkantoor
Tongelre, Generaal Bothastraat 1.

dag

datum

predikant

zondag

14 okt

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

21 okt

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

28 okt

Ds J. v.d. Brink H.A.

zondag

4 nov

Ds D. Blom

zondag 11 nov

Ds M. v. Duin

zondag 18 nov

Ds J.J. v. Zoelen

zondag 25 nov

Ds J.J. v. Zoelen
Herdenking overledenen

DE

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

Reisverslag van Els en Kees van de Laarschot, Haagbeemd 9. Zij maakten samen met Coby en Frans Blankenstein een reis naar Marokko van 15 april t/m 26 mei 1997.
Het origineel bestaat uit 14 A4 kantjes! Het inkorten,
zonder afbreuk te doen aan dit leuk geschreven verslag, is
moeilijk. Toch hebben we dat geprobeerd.
Via Parijs, Bordeaux, San Sebastian, Granada rijden ze
richting Algeciras en 19 april gaan ze op de boot en steken over naar Ceute.
19 april
07.30 uur. Na het ontbijt richting haven. Ticket controle.
11.10 uur op de boot half bewolkt 18 graden.
Rustige zee. Onderweg kunnen genieten van een groepje
Spaanse vrouwen die volop aan het dansen en zingen waren.
Aankomst in Ceuta 12.30 uur. Zwaar
bewolkt, niet koud wel spannend.
In Ceuta de auto volgegooid met diesel
80 cent per liter.
Op richting Marokkaanse grens. We
waren al wat voorbereid maar het is
toch een hele ervaring, het is echt een
totaal andere wereld.
Aan de grens moesten heel wat papieren ingevuld worden en de auto werd
zeer goed gecontroleerd.
Binnen enkele uren begint het te regenen. Rijden nu richting Meknès, in het
centrum komen we op een mooie camping, Camping Caravaning Meknès, het
sanitair is zeer slecht. Wel afgesloten
met een hoge muur en een grote poort,
met bewaking.
We hebben de tent in de regen opgezet
en eten in de tent klaargemaakt voor
ons vieren. De temperatuur is 14.8 graden.
20 april
De hele nacht heeft het geregend.
De tent is door en door nat. We hebben samen de tent opgepakt en onder een afdak gezet, zodat hij iets kan afdruipen. Nadat we de natte tent in de zak hadden gedaan zijn
we vertrokken richting Midelt 09.00 uur. In de hoop dat
het daar droger is, want we hebben heel wat te drogen.
Zo’n 10 Km voor Ifran 10.40 uur, hoogte 1750 mtr.
Mistig, 4.5 graden.
We stoppen nu want we staan in de sneeuw, echt waar.
We dachten eerst dat de stenen aan een kant wit gekalkt
waren voor de veiligheid in het donker, maar het bleek
dus geplakte sneeuw te zijn. Hoe verder we reden hoe
meer sneeuw en nog vers ook.
Kees moest zelfs uitstappen om een brok ijs weg te stampen bij het voorwiel, wat tegen de band begon te schaven.
Wie had dat gedacht. Koud en sneeuw in Marokko. In de

auto niet de airco maar de kachel aan.
50 kilometer voor Erfoud. De zon komt er een beetje
door, 18 graden.
Over de Marokkaanse wegen zie je vaak het water lopen
van een rivier, waar je onder normale omstandigheden
rustig door kunt rijden. Nu er zoveel regen gevallen is,
zijn deze oversteken moeilijk begaanbaar. Bij sommige
oversteken konden de normale auto’s er niet meer door.
Wij wel omdat wij met de jeep veel hoger zijn en uiteraard ook meer power hadden.
16.10 uur een stop gemaakt op een hoog gelegen plaats,
waar je mooi een dal in keek met palmbomen. Deze palmbomen stonden ook ruim in het water. Een Marokkaan die
daar ook stond en goed Engels sprak vertelde ons dat we
waarschijnlijk niet veel verder konden omdat voor Erfoud
de rivier zo hoog was dat de weg, WEG was.

Fèz

Als dat inderdaad zo is moeten we terug naar een camping
die we voorbij gereden zijn, maar we willen de situatie
toch even bekijken.
De weg is inderdaad weggeslagen en we konden er echt
niet meer door. Ze waren wel met man en macht aan het
werken om met zand en stenen, die aangevoerd werden
door bulldozers en vrachtwagens de weg te herstellen. Zo
te zien zou dat nog wel een hele tijd duren, dus terug naar
de camping die we al hebben zien liggen in het dal richting palmbomen.
21 april
We kunnen de rivier nog niet oversteken. Op aanwijzingen van een Marokkaanse jongen zoeken we een andere
weg. Het vinden van de weg was niet zo moeilijk omdat je
de sporen op de zandwegen goed kunt volgen, we zijn inderdaad voor een dorpje links afgeslagen, wat inderdaad
de goede weg bleek te zijn.
(Vervolg op pagina 14)

(Vervolg van pagina 13)

Prachtig. Dit stukje hadden we zeker niet mogen missen,
door kleine dorpjes gereden met de typische huisjes
(hutten). Meisjes halen hier het water uit de waterputten
met hun ezeltjes. Fotograferen is er niet bij, de vrouwen en
meisjes draaien zich meteen weg als ze zien dat je wilt fotograferen of filmen.
Het stukje woestijn waar we door reden was mooi en zeer
rustgevend. Hier zagen we de eerste zandduinen.
25 april
Vandaag naar de Georges du Todra en bovenlangs weer
omlaag door de Georges du Dadès. De ingang van de Georges du Todra is erg mooi. Helaas zie je ook hier weer,
dat men er hotels en restaurant gebouwd heeft voor het

anders hadden we ons kamp hier vannacht opgetrokken.
We zijn moe en moeten nu nog terug naar de camping , die
nog ruim een uur van ons af ligt.
Het is 18.00 uur en verlaten de Georges de Dadès genietend van een prachtige zonsondergang. Via de grote weg
naar de camping. Het was een schitterende tocht maar erg
vermoeiend.
3 mei.
Vandaag vertrekken we naar Boumaine Dadès. Onderweg
gestopt in Skoura, waar we twee mineralen gekocht hebben. Een amatist die mooi in een giodes zit, waar je de
deksel van kunt aftillen en een kwarts met mangaat. De
natuur onderweg weer heel mooi. Veel opnames gemaakt
van planten en bloemen. We willen in de vallei du Roses
gaan rijden, maar dat is op de kaart nog niet zo gemakkelijk te vinden. We zijn wel een stukje de vallei ingereden en zijn daar
echte Nomaden tegen gekomen die
in grotten woonden, jammer dat we
door onze angst niet meer met deze
in kontakt zijn gekomen, deze mensen hebben ons net zo bekeken als
wij hun. Ze spraken nog zelfs geen
Frans
Nog een stukje doorgereden, maar
het was niet echt interessant. Bovendien werd het weer niet zo best,
zwaar bewolkt.

05 mei.
Heerlijk geslapen, wel een beetje
stoffig maar wel gezellig zo met z’n
4-en in een tent.
Gelukkig
geen last gehad van snurOp de camping tussen een sfinx en een piramide
ken.
Om 05.30 uur opgestaan om te getoerisme, natuurlijk voor de inkomsten nodig, maar voor
nieten van de zonsopgang. Deze had iets bijzonders, daar
de natuur toch jammer.
moet je gewoon stillekes van genieten. Dat kun je niet verDe weg door de kloof was soms erg smal. We moesten
tellen, dat moet je gewoon meegemaakt hebben. We hebook regelmatig aan de kant voor tegenliggers. Hier en daar
ben mooie video opnames en foto’s hiervan gemaakt.
was het zo smal dat we de spiegels in moesten klappen.
Met het ontbijt moeten we even wachten er is hier geen
Het was wel spannend maar gelukkig met passen en meten
brood.
konden we elkaar passeren. Regelmatig zien we Nomade
Onderweg moeten we in de dorpjes maar kijken of we
vrouwen die de was in de rivier doen, ook zij willen weer
brood kunnen vinden, anders gaan we gewoon over op
niet gefotografeerd worden, dus moeten we het stiekem of
knackers.
heel snel doen voor ze het in de gaten hebben. De vrouwen
Bij het dorpje Achahoud begint de piste. Dit moet een hele
komen ook regelmatig naar onze auto’s toegehold en vramooie piste zijn, die je inderdaad alleen met een 4x4 auto
gen dan om kleding of geld. De kinderen die met bosjes
kunt rijden.
overal vandaan komen, op hun meestal blote voetjes koDe rit was inderdaad adembenemend maar wel geweldig
men meestal vragen om bonbons of een balpen. Ze lopen
zwaar, vooral Frans en Coby hadden het water in de handan zo vlak langs de auto, dat je soms je hart vasthoudt zo
den staan, maar ook wij hadden het hard te halen.
gevaarlijk. We zijn bang ze over hun voeten te rijden.
Achteraf misschien te zwaar vooral voor onze grote auto’s,
We zijn doorgereden tot 2000 mtr. hoogte en moeten ons
met een klein jeepje was het niet zo eng geweest, met nagoed oriënteren hoe we moeten rijden als we in de Georme omdat sommige stukken zo smal waren dat, als we de
ges du Dadès uit willen komen, borden vind je hier niet
bocht om moesten, een paar keer terug moesten steken.
langs de weg en er lopen diverse paden. We letten goed op
We moesten wel verder want keren kon daar onmogelijk.
de stand van de zon en proberen zoveel mogelijk de
De piste was zeker 40 km. Het mooie van deze piste was
“Hoofdweg” aan te houden.
de verscheidenheid in de natuur en dat we regelmatig door
Aangekomen in de Georges du Dades begint de zon de
het water moesten.
kloof al te kleuren naar oranjerood. Het is een adembeneVervolg van het reisverhaal in de volgende editie van
mend gezicht. Ook de dorpjes liggen er zo prachtig bij.
“Rond ‘t Hofke”.
Helaas hebben we de tent bij de Georges de Todra staan,

Euro's korting bij
Hairfashion 2000
Eindhoven
Eindhoven - Van 09-10-2001 tot en met 29-12-2001 krijgt
elke klant bij Hairfashion 2000 Eindhoven een
"€uroaktiekaart". Bij elk bezoek t/m 29 december krijgt u
een €urostempel. Bij elke extra behandeling (bijv.kleur)
krijgt u een extra €uro-stempel. Elke €uro is, zoals de naam
al zegt, één euro korting in januari en februari.
Met deze actie wil Hairfashion 2000 Eindhoven haar klanten belonen voor hun bezoek in het afgelopen jaar en op
een leuke en aantrekkelijke manier aandacht schenken aan
de komst van de euro. De actie is geheel vrijblijvend. Klanten hoeven er niets extra's voor te kopen of extra behandelingen te nemen. Iedereen krijgt in de genoemde periode
een actiekaart. Tegen inlevering van de actiekaart krijgt de
klant de gespaarde Euro's korting bij hun eerste behandeling.
Winter = extra aandacht voor je haar
In de winter wordt ons haar vaak droog en stug. Dat maakt
het vaak moeilijk om te modelleren. Hairfashion 2000
Eindhoven geeft daarom gratis advies over hoe je ook in de
winter je haar makkelijk en goed in model kunt brengen.
Winter = tijd voor een nieuw model
Voor je het weet zitten we weer midden in de feestdagen.
Tijd ook om je eens te laten adviseren over een nieuw model. Dus als je dan toch naar de kapper gaat, vraag dan eens
wat ideeën voor je haar. Bij Hairfashion 2000 Eindhoven
weten ze er alles van!

www.hairfashion2000.nl
info@hairfashion2000.nl
Openingstijden
Ma gesloten
Di, woe,vrij 09.00-18.00 uur
Donderdag 09.00-19.00 uur
Zaterdag 08.00-16.00 uur
Gelieve op afspraak !

“MAN IN DE PAN”
KOOKCURSUS VOOR MANNEN VAN
55 JAAR EN OUDER.
De tijd dat alleen vrouwen achter het fornuis stonden is allang voorbij. Daarom organiseert de Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (onderdeel van Loket W) in september een
beginners kookcursus voor mannen vanaf 55 jaar: “Man in de
pan”.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin mannen kunnen
leren koken. Het eerste gedeelte van de cursus bestaat uit een
stukje theorie, er wordt een thema behandeld zoals cholesterol of voedingsvezels. Hierna gaat men aan de slag.
Onder begeleiding van een deskundige docente (Mevr. Sterenberg) leert men een maaltijd bereiden.
De cursus begint met het bereiden van een 2-gangen menu.
Tegen het einde van de cursus komt er echter een uitgebreid
3-gangen menu op tafel.
Als de maaltijd eenmaal klaar is wordt de tafel gedekt en onder het genot van een drankje en een gezellig gesprek, eet
iedereen zijn eigen maaltijd op.
De cursus is gestart op donderdag 27 september.
In ROC Welzijn, Sibeliuslaan 2a, Eindhoven. Er kunnen
maximaal 16 mannen deelnemen.
De kosten bedragen fl. 160,- (incl. ingrediënten).
Informatie en aanmelden bij Marieke van Manen van de
SWOE (onderdeel van Loket W).
Telefoonnummer. 238.54.64

55 Plus Kwartier
Paul Krugerlaan 55, 5642 GH Eindhoven
Telefoon 040 290 85 03 - Telefax 040 290 85 04
5 5 P l u s Educatief

ziek. Zijn Concert voor orkest is het hoogtepunt in zijn
compositorische arbeid: een
aanrader vooral voor degenen
die het werk niet kennen.

Postbank 34 27 23 - ABN AMRO 618 55 81 44

THEMABIJEENKOMSTEN
55 Plus Educatief biedt de volgende thema's aan, die bij voldoende belangstelling doorgaan.
Maastrichts aardewerk, Delfts blauw en plateel - dinsdag 6 november om 14.00 uur.
Aardewerk en porselein van Europese bodem, internationaal
bekend en zeer gewild.
Beweeglijkheid van weefsels en stimuleren van zelfgenezing via
osteopathie - dinsdag 13 november om 14.00 uur.
Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij wordt getracht
door het optimaliseren van beweeglijkheid van weefsels de eigen genezingskracht van het lichaam te herstellen. Er zal worden verduidelijkt hoe deze geneeswijze een oplossing kan bieden bij problemen van het bewegingsapparaat, maar ook dat
functionele stoornissen van de luchtwegen, inwendige organen,
schedel en zenuwstelsel ermee kunnen worden behandeld.

Internet - dinsdag 4 december
om 14.00 uur.
Internet en e-mail zijn op
zich niet moeilijk in het gebruik; je moet alleen even
weten hoe het werkt, op welke manier je toegang kunt
krijgen tot het internet en welke apparatuur daarvoor nodig is. U
krijgt een overzicht van de mogelijkheden van internet en een
demonstratie van surfen over het World Wide Web en van email.
Rituelen in het Boeddhisme - dinsdag 11 december om 14.00
uur.
De rituelen in het Boeddhisme, oorspronkelijk bedoeld voor de
monniken en nonnen die met Boeddha meereisden. Naarmate
het contact met de maatschappij intensiever werd, ontstonden
ook rituelen afgestemd op leken rondom monniken en nonnen.
Riten en rituelen zijn ook land- of gebiedgebonden; zij kunnen
zelfs een persoonlijk karakter hebben.

Kijken in de kosmos - dinsdag 20 november om 14.00 uur.
Waar en hoe bevindt zich de aarde in de kosmos ten opzichte
van de zon en andere sterren(stelsels). Enkele principes van afstand- en groottemeting van planeten en sterren worden aangeduid. Ook wordt stilgestaan bij de kwetsbaarheid van onze aarde
in relatie met kosmische objecten en krachten.

Plaats van de bijeenkomsten:
De Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, hoek Veldm. Montgomerylaan, per bus bereikbaar met de lijnen 1 , 5, 9, 141, 142 en
156 halte Gen. Pattonlaan; lijn 3 halte Drosserstraat; lijn 2 halte
Catharina Ziekenhuis-Oost.

Een concert voor orkest van Bela Bartok - dinsdag 27 november
om 14.00 uur.
Waarom valt dit zo uit de toon? Bela Bartok is een zeer markante componist uit de 20e eeuw. Zijn muziek heeft een heel eigen
karakter en zijn melodieën en ritme zijn geënt op de volksmu-

Kosten: f7.50 (€ 3,50) per persoon, aan het
begin van de bijeenkomst met gepast geld te
voldoen.
Aanmelding: Telefoon 040 290 85 03

SPORTIEVE 55 PLUSSER
RS
S
Heeft u dat ook wel eens? U
gaat dadelijk heerlijk op vakantie. Lekker sportief bezig zijn.
Of u heeft een fijne vakantie
gehad waarin u lekker hebt gesport. En dan na de vakantie zou
u graag nog steeds actief en
sportief bezig willen blijven.
Maar u kunt niet kiezen tussen
al die sporten die er zijn…
Als u dit herkent, heeft de Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (onderdeel van Loket W) de oplossing voor u: Seniorfit!
Bent u 55 jaar of ouder en houdt u van pittig sporten en veel
afwisseling? Dan is Seniorfit iets voor u. Hiermee slaat u namelijk twee vliegen in een klap. U blijft sportief bezig èn u hoeft
niet voor één specifieke sport te kiezen.
Onder deskundige begeleiding van (meestal) 2 docenten kunt u
iedere week aan uw conditie werken. Overdag worden er in
verschillende sporthallen in Eindhoven allerlei takken van sport

en beweging aangeboden. Er wordt begonnen met een gezamenlijke warming-up op muziek. Daarna kunt u kiezen uit allerlei sporten (basketbal, volleybal, badminton, etc.) en grondoefeningen voor bijvoorbeeld uw rug, buik of benen. Aan het
einde van de les wordt er een spel gedaan waaraan iedereen
mee kan doen.
Naast het sportief bezig zijn is er ook nog tijd voor gezelligheid. Tijdens de pauze is er gelegenheid om, onder het genot
van een kopje koffie of thee, lekker bij te kletsen.
U ziet het, het aanbod van Seniorfit is groot en gevarieerd. En
ook het enthousiasme van de deelnemers is groot.
Als u denkt: “dit is iets voor mij ”, dan bent u van harte welkom om een keer te komen kijken; ook nu de bijeenkomsten
alweer gestart zijn. Bovendien kunt u deelnemen aan een gratis
proefles. Zo kunt u zelf ervaren wat Seniorfit is.
Wilt u meer weten over Seniorfit en over de plaatsen en tijden?
Neem dan contact op met de Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (onderdeel van Loket W). Telefoon: (040) 238 54 64
Veel sportplezier toegewenst.

B E Z O E K A A N H E T P R E H IIS
STORISCH MUSEUM
Ik ben op woensdag 11 september met groep 6 naar het
Prehistorisch museum geweest. We mochten er houthakken, amuletten maken, kanovaren, pannenkoeken bakken
en we hebben speer geworpen. De twee leukste dingen
vond ik amuletten maken en speerwerpen. Er was ook een
groep die er bleef slapen. Die moesten in een soort boerderij slapen. Die boerderijen waren gemaakt van klei, stro
en hout. Die amuletten, die we gemaakt hebben, mochten
we mee naar huis nemen. De amuletten waren gemaakt
van leem. De pannenkoeken waren gemaakt van meel wat
we zelf van graan hadden gestampt. Er was ook een soort
jam wat je op de pannenkoeken mocht doen. Maar ik lustte de pannenkoek niet. Bij het speerwerpen was er een oefenwolf om op te gooien. Dat was een stuk dikke stam. Er
zaten ook twee takken op; dat waren de oren Hier in het
Prehistorisch dorp mis ik de tv, omdat ik daar vaak achter
zit. Toen ik thuis kwam, miste ik het kano varen van het
dorp, omdat ik dat leuk vond.
Nadine Dijkstra, groep 6

Mijn groepje en ik hebben gekanood, amuletten gemaakt,
met een speer geworpen, meel gemaakt en pannenkoeken
gegeten. Onze leidster was Astrid en de leider was Tijn. Ik
ben in de leembak gevallen en toen ik thuis kwam, kwam
ik niet uit mijn laars. Maxim en ik hebben hout gezaagd,
maar ook hout gehakt.
Ik mis van het museum de kano en de pannenkoeken. Ik
miste toen ik daar was de tv en mijn dier.
Mervile Camron, groep 6

Abantiades
Acarnania
Achilles
Agamemnon
Agathocles
Akropolis
Amphitryo
Antigone
Aphrodite
Aristoteles
Batavodorum
Belisarius
Bellerophon
Byzantium
Caesar
Callimachus
Callisthenes
Capitolinus
Cassandra
Charybdis
Cleopatra
Cupido
Daedalus
Darius
Deïphobe
Demetrius
Diadochen
Dioscuren
Euripides
Germanicus
Hades
Heliodorus
Herculaneum
Herodotus
Hippodamea
Iason
Idomeneus
Jugurtha
Justinianus
Kreta

Lacedaemon
Lactantius
Lampsakos
Lucilius
Lucretius
Lycomedes
Macrobius
Marathon
Marcellus
Marius
Mediolanum
Mentor
Mercurius
Narcissus
Neptunus
Niobe
Octavianus
Odysseus
Ogygia
Pallas Athene
Parthenon
Phaëdon
Plato
Polyphemus
Prometheus
Sirenes
Sophocles
Spartacus
Tantalus
Tarquinia
Telemachus
Terminus
Theagenes
Thebaïs
Themistocles
Titus
Uranus
Vergilius
Xantippe

Schrijf het gevonden citaat van de Griekse wijsgeer Plato op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 november 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.

Oplossing van vorige maand was:
“ONHEBBELIJK”.

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
Mevr. Roijmans-Renders uit Maasland
(een van onze abonnee’s)
De prijs is beschikbaar gesteld door :

Wijkblad Rond ‘t Hofke

