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Dit jaar geen vrolijk, gelukkig, zalig, prettig of gezegend kerst-
feest. Nee, al deze goede wensen laten we even voor wat ze zijn. 
Wij kiezen voor “vredig”. 
 
De laatste maanden is op een afschuwelijke manier weer eens tot 
ons doorgedrongen welke immense waarde dat kleine woordje 
“vrede” vertegenwoordigt. 
 
Vrede, geen tweespalt, rivaliteit, strijd, terreur of oorlog. En dat 
laatste kwam zo akelig dichtbij. 
Tegen deze achtergrond wensen wij onze lezers daarom uit de 
grond van ons hart een: 

Vredig Kerstfeest en 
een liefdevol Nieuwjaar 

toe. Laat het maar een rustig jaar worden, waarin we in goede 
verstandhouding, in vrede en liefde niet alleen in kleine kring van 
familie, vrienden, buren en kennissen, maar ook in groot verband, 
wereldwijd, samenleven. 
 
Het lijkt nog maar zo kort, en toch is het alweer twee jaar geleden 
dat we afscheid namen van de twintigste eeuw. Bij de komende 
jaarwisseling nemen we afscheid van de gulden. Of dat ook zo 
gemakkelijk zal gaan als de eeuwwisseling is nog maar de vraag. 
Het zal wel even wennen zijn, zeker voor degenen die al vele ja-
ren met de gulden gewinkeld hebben, maar met wat hulp en ge-
duld moet het toch lukken! Het maakt de start van het nieuwe jaar 
wel weer heel bijzonder. 
 
Voor ons wijkblad wordt 2002 ook een 
spannend jaar. Wij gaan proberen het ko-
mende jaar meer dan 300 nieuwe lezers van 
ons wijkblad te voorzien, de oplage van ons 
blad stijgt daardoor tot bijna 3000!!!  
Op blz. 6 leest u meer hierover. 

Colofon 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 

Tongelre oh Tongelre zo’n goeie schrijver zal 
ik nooit worden. Met veel plezier en herinne-
ringen heb ik het mooie boek van Tonny van 
den Boomen gelezen en bekeken, want elke 
keer als je het open slaat kom je weer iets 
nieuws tegen. Ik denk dat de wisselpen ook 
nog wel eens bij hem zal belanden, en mis-
schien heeft hij dan nog nieuwere verhalen 
voor ons in petto. Maar dat wil niet zeggen dat 
ik nu niets te vertellen heb. 
 
In januari 1995 schreef wijlen pastor A. Bressers als eerste  
in het wijkblad van Oud Tongelre en nu zes jaar later mag 
ik het jaar 2001 afsluiten.In mei 1995 kreeg Jan de Melk-
boer of te wel Jan van de Voort de wisselpen. Toen hebben 
we samen  beschreven hoe mooi Tongelre is en  nu zes 
jaar later is Tongelre nog steeds mooi. Ondanks alle nieu-
we huizen die er verschenen zijn. 
Maar als ik uit mijn venster naar buiten kijk zie ik nog 
steeds de groene bomen die inmiddels de blaadjes hebben 
laten vallen en de groene weilanden. 
 
In 1971 ben ik in Tongelre komen wo-
nen, de Kaartmakersring en de wijk te-
gen over Kees van Woensel was net in 
aanbouw. Ik hielp Jan mee met  het slij-
ten van zijn waren, maar ondanks dat 
drukke leventje had ik toch nog tijd om 
verschillende sporten en hobby’s uit te 
oefenen. 
Ik wil u mee nemen wat mij in die der-
tig jaren altijd zo geboeid heeft. 
 
Op de eerste plaats de gymnastiek vere-
niging R.K.G.V.Tongelre o.l.v. Stina 
Jansen die ik trouw  bezocht heb elke 
maandagavond door regen weer en 
wind aan de Treurenburgstraat in Ton-
gelre. 5 Jaar geleden is de vereniging 
gefuseerd en is dit E.T.V. Olympia ge-
worden, gelegen  aan de Koudenhoven-
seweg te Tongelre, waar ik nog steeds lid van ben, al is het 
vanwege rugklachten niet mogelijk om wekelijks deze ac-
tiviteit mee te maken. Ook op de basisschool ben ik altijd 
actief geweest. Ruim elf jaar als verkeersbrigadier, in de 
ouderraad, bij vlooienmarkten, op schoolkampen, de 
vormselvoorbereidingsgroep en wat er verder nog bij 
kwam. 
 
In de jaren zeventig maakte ik ook kennis met het St.
Martinusgilde Tongelre dat ik nog steeds een warm hart 

toe draag. Onze zoon Ralph is vendelier van het 
gilde en zijn wedstrijden volg ik op de voet en met 
trots. 
Zelf ben ik scherpschutter en in 1998 hadden we 
het geluk om met ons viertal Nederlands Kampi-
oen te worden op de wip. Een hele belevenis want 
in 1999 mochten wij als gilde de wedstrijden Ne-
derlands Kampioenschap verzorgen. Verder be-
zoeken wij alle gildefeesten en zijn we op alle gil-
demanifestaties te vinden. 
 

De Sint Nicolaas vereniging St.Martinus die dit jaar 50 
jaar bestaat en waar Jan in september 2002 al 30 jaar lid 
van is, ligt mij ook zeer na aan het hart. Sinds een aantal 
jaren komt de vereniging op de zaterdag van de rondgang 
in alle vroegte bij ons om van hieruit te starten, ‘s middags 
op de snert. Een traditie die als het aan mij ligt nog jaren 
voort zal duren. 
 
Dan de Sociëteit Hofzicht waar ik 23 jaar geleden lid van 

ben geworden en waarvan ik nu 20 jaar mee in het bestuur 
zit. De gezelligheid van de leden onder elkaar op de eerste 
zondag van de maand wil ik niet missen. Een kaartje leg-
gen, een lekker drankje, een playback show, een lekker 
etentje of zomaar een praatje, het maakt mij niets uit. 
 
De wekelijkse donderdagavond op het voormalige Eckart-
dal, tegenwoordig Meare. Het begon met de trommelclub 
en na twee jaar ben ik bij de dansclub, het volksdansen 
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(Vervolg van pagina 3) 

met de bewoners van het dal, begonnen en waar ik nu na 
14 jaar nog steeds als vrijwilliger achter het muziekmeubel 
te vinden ben. Dit is een avondje inspanning en ontspan-
ning. Je geeft iets waar de bewoners zoveel plezier aan be-
leven. 
 
Dan de verzorging van de honden en ons paard. In 1971 
had ik nog nooit een paard vast gehad, want ik kwam uit 
Stratum en daar zag je die niet.Toen wij trouwden moest 
ik voor de foto’s de paarden vast houden, u kunt het gelo-
ven of niet maar de zenuwen gierden door mijn lijf. Maar  

eind jaren zeventig was ik zo strant om rijlessen te gaan 
nemen en kon ik warempel paardrijden. 
Ik heb mijn hart verknocht aan Tongelre en zou echt niet 
meer naar Stratum terug willen. 
 
In het begin nam ik u mee naar  het jaar 1995 waarin Ton 
Bressers de eerste  wisselpen kreeg en ik nu in het jaar 
2001 de laatste van dit jaar. 
Rest mij nog de eer om dit jaar af te sluiten door iedereen 
fijne kerstdagen toe te wensen en een goed en gezond 
2002 waarin we een nieuw tijdperk tegemoet gaan van de 
EURO. 
 
• Dinie van de Voort. 
 
• De wisselpen geef ik aan een collega 

gildebroeder  
• van het St.Catharinagilde Tongelre,  
• koning van het gilde,  
• Reinier Haase. 
 
 

Toen enige tijd geleden “Tussen de sporen” niet meer 
verscheen, ontvingen daardoor veel Tongelrese men-
sen geen wijkblad meer. 
Uitgebreid hebben wij in onze werkgroep overlegd, 
of het mogelijk zou zijn deze wijkbewoners in ons 
bestand op te nemen. Een uitbreiding met zo’n groot 
aantal lezers (meer dan 1000) mocht het voortbestaan 
van ons goedlopend wijkblad niet in gevaar brengen. 
Na wijs beraad hebben we besloten, als proef, een 
gedeelte van het bezorgingsgebied van “Tussen de 
sporen”, met name de Kaartmakersring en omgeving, 
van “Rond ’t Hofke” te voorzien. 
 

Als na enige tijd blijkt dat deze wijkbewoners ons 
wijkblad waarderen en door hun enthousiasme en in-
breng blijk geven van hun betrokkenheid bij Tongel-
re en ons blad, dan is deze proef geslaagd.  
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het lukt en dur-
ven hen nu al voorzichtig welkom te heten, want de 
start is goed. Zes personen uit dit gebied hebben zich 
nu al aangemeld om het blad in hun wijk te gaan be-
zorgen !!!! 
 
Werkgroep “Rond ’t Hofke”. 
 

KUNNEN WIJ 340 NIEUWKUNNEN WIJ 340 NIEUWKUNNEN WIJ 340 NIEUWE LEZERS VERWELKOMENE LEZERS VERWELKOMENE LEZERS VERWELKOMEN???   



                    Op 22 december aanstaande om 
19.00  uur zal er voor de derde achter-

eenvolgende keer een “Kerstprom” plaats 
vinden in gemeenschapshuis  

          “De Ronde” aan de  
          Tongelresestraat 146 te  

Eindhoven. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KERSTPROM MET HARMONKERSTPROM MET HARMONIE “DE EENDRACHT”IE “DE EENDRACHT”  

Het traditionele Nieuwjaarsconcert in  
januari 2002 zal dit jaar geen door-
gang vinden. Dit in verband met de druk-
te die het Eftelingconcert met zich mee 
heeft gebracht.  
Een goede reden om nu naar de 
“Kerstprom” te komen. 
 
Harmonie “De Eendracht” wenst alle lezers van 

Rond ‘t Hofke een gelukkig Kerstmis en een 
voorspoedig 2002. 

Hieraan werken mee: 
Harmonie “De Eendracht” 

Het Opleidingsorkest 
De Slagwerkgroep 

De Stringwings 
Kinderkoor KZN 

Gemengd Koor Sirejenka 
Parochieel Jeugdwerk 

“De Ronde” 
 

GEZOCHT DONATEURS  
 
Koninklijk erkende Harmonie 'De Eendracht' is niet zo maar 
een harmonie, want zoals het lijflied al beschrijft: "Er is maar 
één harmonie en dat is de Tongelrese harmonie!" Opgericht 
in 1919 bestaat de vereniging op dit moment uit zo'n 100 mu-
sicerende leden. Naast het 'groot orkest' beschikt de harmonie 
tevens over een leerlingenorkest en wordt onder professionele 
begeleiding onderwijs geboden aan beginnende (vaak jonge) 
muzikanten. 
U zult begrijpen; om dit alles te bekostigen is geld nodig. 
Veel geld. Daarom doen wij een beroep op u! Steun onze har-
monie en word donateur. Middels uw financiële bijdrage blij-
ven wij in staat om o.a. ons instrumentarium op peil te hou-
den en evenementen te organiseren. 
Als dank voor uw steun bent u van harte welkom op ons jaar-
lijkse donateursconcert. Daarnaast wordt u op de hoogte ge-
houden van optredens, ontwikkelingen en aankomende pro-
jecten. 
Vul onderstaande bon in en lever deze in bij een lid van onze 
harmonie of stuur hem op naar het onderstaande adres. Na-
mens alle leden van Harmonie ‘De Eendracht’: Bedankt! 
 
NAAM:
    .................................... 
ADRES:
    .................................... 
PC + WOONPLAATS:
    .................................... 
E-MAIL ADRES:
    .................................... 
IK WORD DONATEUR VOOR HET BEDRAG VAN: 

 
 €............. PER JAAR.  

 
(Jaarlijks wordt u een acceptgiro toegezonden met het door u ver-
melde bedrag) 
Penningmeester: Harold Kuyten, Poeijersstraat 61, 5642 GB 
Eindhoven, : ℡ (040) 2130898  
Bankreknr.: 989779343 / Gironr. 4474003 

FAMILIEBERICHTEN  
 

 
Overledenen: 
Jet Schevers,  .....................43 jr., Brestlaan 
Michel van Wijnen,  .............33 jr., Wolvendijk 
Doortje Pennings-Kuiten,  ....81 jr., Gen.Bradleylaan 
Jan van der Heijden,  ...........80 jr., ’t Hofke 
Marietje Boon-v.Wanrooy,  ..74 jr., Joh.Vermeerstraat 
Bernard Van Aalst,  .............89 jr., Molijnstraat 
 
Dopen: 
Wilma Shardè,  ....................Monnikstraat 
Destiny Lawton,  ..............................Melkweg 
Summer Lawton,  ...........................Melkweg 
Faith Lawton,  ......................Melkweg 
Feven Adhanom,  ................Vuurvlinderstraat 
Filman Adhanom,  ...............Vuurvlinderstraat 
Jorik Pelsma,  ......................Treurenburgstraat 
Bart Sanders,  .....................Florencelaan 
Jovanni v.d.Horst,  ...............Wouwermanstraat 
Mees Wels,  ........................Transformatorstraat 
 
Jubileum: 
50-jarig kloosterfeest: Zr.Wilma v.Zantvoort,  4 nov. 
 
Huwelijken: 
Huub Sterken en Wilhelmien Stuiver,             16 nov. 
Marcel de Folter en  Natalie van Heesch,       16 nov. 
Kees Hilt en Suzanne Walraven,                   21 nov. 

De toegang is gratis. 



KKKERSTMIS 2001ERSTMIS 2001ERSTMIS 2001   
   

MENSENKIND, MENSENKIND, MENSENKIND,    
WAT HEB JIJ ONS TE WAT HEB JIJ ONS TE WAT HEB JIJ ONS TE 

VERTELLEN.VERTELLEN.VERTELLEN.   
 
 
Kerstmis is een feest van mensen die komen luisteren 
naar het geboorteverhaal van een kind, een mensenkind, 
waar God Zijn Naam aan verbindt. Natuurlijk is dat ieder 
jaar hetzelfde verhaal én toch weer anders. Want het gaat 
uiteindelijk om het verhaal van ieder van ons. Geboren 
worden is immers: leven en toekomst krijgen. Maar le-
ven is tevens: naam maken en toekomst opbouwen. En 
dat alles in een wereld, die wordt afgerekend op harde 
economische belangen.  
 
Het zou boeiend zijn om te horen wat zoveel mensen 
aantrekt om kerstmis te vieren, wat ieder van ons bezig 
houdt in deze dagen. De feestelijke lichtjes in deze don-
kere dagen kunnen immers niet verhullen, dat wij heel 
wat met ons meedragen. Het gaat om dromen en idealen 
die misschien te hoog gegrepen zijn, om vuile handen en 
om het pijnlijke besef dat leven ook sterven betekent.  
 
Wonen en werken, wagen en winnen, de pijn van ons 
hart, we brengen het mee naar de kerststal, zo jong of zo 
oud als we zijn. 
 
Maar in deze dagen van vrede en stilte houdt ook de we-
reld even de adem in. Noord Ierland, Afghanistan, de Ga-
zastrook, anonieme buurten en buurtgenoten. “Zij zien 
een groot licht over zich opgaan”, zegt de profeet. Zin-
loos geweld en terrorisme zijn voorbij, mensen begroeten 
elkaar en kinderen spelen hand in hand.  
 
Even zien we een glimp van een nieuwe wereld, een 
glimp van nieuwe mensen. Even mogen we horen wat er 
leeft in het diepst van ons hart. 
De kerstnacht brengt ons thuis bij onszelf. 
 
Het kind van Bethlehem lacht ons toe en engelen zingen 
hun vreugdelied. Mensenkind, jou wil ik ontmoeten. Wat 
heb jij ons te vertellen in de kerstnacht? 
 
F. Verhoeven, pastor. 

   
VEILIGHEID VEILIGHEID VEILIGHEID    

IN EUROTIJDIN EUROTIJDIN EUROTIJD   
 
 
Op 1 januari 2002 rollen de eerste euro-
munten over de toonbank en komen er eurobankbiljetten 
uit de geldautomaat. 
Voor 1 januari worden er geen munten en bankbiljetten 
uitgegeven. Mochten ze u voor die datum toch eurobank-
biljetten aanbieden dan kunt u er vanuit gaan dat ze vals 
zijn. Waarschuw dan meteen de politie.  
Vanaf 1 januari 2002 kunt u guldens omwisselen voor 
Euro's. Stort nu uw geld al vast op uw bank- of giroreke-
ning. Het omwisselen gaat automatisch en na 1 januari 
kunt u geld opnemen in Euro's. 
U heeft er geen omkijken naar en u hoeft niet met contant 
geld over straat om het te laten omwisselen. 
 
Oplichters aan de deur 
Wissel geld alleen om bij de bank of het postkantoor en 
niet aan de deur, ook al lijkt dat gemakkelijk en doe uit 
angst voor de fiscus geen abnormale dingen. 
Er komen geen bankmedewerkers aan de deur die om uw 
pincode vragen om de betaalpas geschikt te maken voor 
de Euro. Wie met de een of andere smoes achter uw pin-
code wil komen en naar uw betaalpas vraagt is altijd een 
oplichter. Ga niet met deze mensen in zee en laat hen niet 
in uw woning. Doe uw deur niet open als u het niet ver-
trouwt. Vraag om een legitimatiebewijs, ook al is men in 
uniform. 
Doe in geval van oplichting of een poging daartoe altijd 
aangifte bij de politie. 
 
Veilig op straat 
Neem niet te veel geld en waardevolle goederen mee. 
Pas op voor zakkenrollers en tasjesdieven, gebruik een 
veiligheidstasje onder uw kleding of berg uw geld op in 
een afsluitbare binnenzak. 
Stop uw huissleutels niet in uw tas en hang nooit een la-
bel met uw naam en adres hieraan. Pin overdag en nooit 
alleen, laat je eventueel vergezellen door een bekende. 
Heeft u toch uw bank- of giropas afgegeven of zijn deze 
weggenomen of hebt u ze verloren, stel dan onmiddellijk 
de bank of giro op de hoogte om deze te laten blokkeren. 
 
De politie hoopt u met deze tips veilig door de “Euro-
periode” te kunnen loodsen. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de po-
litie van de afdeling Tongelre Ruysdaelbaan 35 Eindho-
ven, tel. 040-2330890. 
 
De politie van de afdeling Eindhoven Tongelre 



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 

 
De diensten in onze parochie 

 
Op maandag 24 december is de oecumenische kerstviering niet 
in de Martinuskerk, maar in de Morgensterkerk aan de Mercuri-
uslaan 1B in Woensel. Aanvang: 21.30 uur. De dienst zal onge-
veer 1,5 uur duren. 
Het jongerenkoor dat dan gaat optreden heeft zoveel tijd nodig 
dat de andere diensten (om 19.00 en 23.00 uur) in het gedrang 
komen. 
Titel: “Gezocht: Jezus”. De viering is onder verantwoordelijk-
heid van de groep “anders dan anders diensten”. De zang wordt 
verzorgd door de jongerengroep Zajebo. 
De voorgangers zijn ds. Fini van Zoelen, Theo v.d. Elzen en 
Johan Becks. 
 
 

Missie-kalender 2002 
 
Het thema van de nieuwe missiekalender is “de muren van Gan-
gara”, met fresco’s uit Tsjaad.  
De kalender kost f1 2,50 en is te koop bij: 
• parochiesecretariaat aan de Molijnstraat 5, ℡ 281 13 24 
• parochiebureau aan de Fazantlaan 17, ℡ 243 45 95 
• Betty van Spreeuwel, ℡ 281 61 67 
 
 

Nieuwe tarieven per 1-1-2002 
 
Elk jaar stelt het bisdom de tarieven vast voor alle kerkelijke 
dienstverleningen. De onderstaande bedragen gelden voor die 
parochianen die niet deelnemen aan de kerkbijdrage. 
Pas op: onderstaande bedragen zijn al in Euro’s!  
1 € = f 2,20. 
 
Het bedrag bij doop, eerste communie en vormsel is hetzelfde 
als één jaar minimale kerkbijdrage: € 60. 
 
Wat betreft de kosten voor stipendia (mis-intenties), die zijn 
voor iedereen gelijk: € 8. 

Sabatu 
 
Het woord SABATU is afgeleid van SAling Bantu-memban 
TU. Dit betekent in Indonesië: elkaar bijstaan, elkaar de helpen-
de hand reiken. 
Deze naam is gegeven aan het sociaal charitatief werk voor li-
chamelijk gehandicapten op West Kalimanta, het vroegere Bor-
neo. Vooral kinderen en jong-volwassenen worden hier gehol-
pen. Dit werk is gestart op initiatief van de Paters Capucijnen 
die daar werkzaam zijn. 
In 1998 zijn ze daar eenvoudig begonnen: een huis, 2 veldwer-
kers en één motor om de gehandicapten op te sporen. Het werk 
is flink gegroeid. Door operaties en fysiotherapie kunnen steeds 
meer mensen geholpen worden. 
Hulpmiddelen en oefenmateriaal worden in een eigen werk-
plaats vervaardigd. 
Het is nog niet mogelijk verstandelijk gehandicapten, blinden 
en slechtzienden, doven en slechthorenden op te vangen, maar 
daar wordt wel in geïnvesteerd. 
Het aantal medewerkers is flink gegroeid. Er is een centrum 
waar gehandicapten worden opgevangen. Het is de bedoeling 
dat deze mensen daar een vak kunnen leren. 
Dit project dat pas is gestart en dat zo snel groeit, wordt in de 
adventsactie ondersteund door de districtsparochie Tongelre. In 
de drie kerken is een kleine fototentoonstelling van dit project 
opgehangen. Er worden bovendien producten uit de wereldwin-
kel verkocht die in Indonesië zijn gemaakt. 
Een ei, met twee openingen met een gevende en ontvangende 
hand vormt het logo van dit werk. Het verbeeldt het leven van 
een gehandicapte dat altijd verbonden is aan beperkingen. De 
gevende en de ontvangende hand doorbre-
ken het isolement. 
 
Elkaar helpen, elkaar de hand reiken:  
SABATU! 
 
• Namens de MOV-groep Tongelre, 
• Betty van Spreeuwel. 
 

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

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 

Huwelijksviering € 288,50 

Jubileumviering € 214,50 

Uitvaartdienst € 360 

Crematiedienst € 130 

Avondwake €   50 

Doop, Eerste Communie en 
Vormsel 

 
€   60 



Dag Datum Tijd Martinus Antonius Jozef en Maria Koor 

Zon 16-12 16.00 Advents-Kerstconcert    

Din 18-12 10.00   Boeteviering  

Din 18-12 19.00  Boeteviering   

Woe 19-12 19.00 Boeteviering    

Maa 24-12 17.00  Kinderviering  
(geen eucharistieviering)  Volkszang 

Maa 24-12 19.00 Kinderviering  
(geen eucharistieviering)   Kinderkoor 

Maa 24-12 19.00   Kindvriendelijke eucharistie-
viering Volkszang 

Maa 24-12 20.30  Eucharistieviering  Cantemus Domino 

Maa 24-12 21.00 De Oecumenische viering is wegens ruimte- en tijdgebrek verplaatst. Zie onder “de diensten in de parochie” 

Maa 24-12 22.00   Eucharistieviering Tongelrese Cantorij 

Maa 24-12 23.00 Eucharistieviering   Martinus 

Din 25-12 9.45  Eucharistieviering  Schola Cantorum 

Din 25-12 11.00 Eucharistieviering   Martinus 

Din 25-12 11.00   Eucharistieviering Tongelrese Cantorij 

Woe 26-12 11.00   Aangepaste woord- en com-
muniedienst door pastor  

Zat 29-12 17.30 Woord- en communiedienst    

Zat 29-12 18.45  Woord- en communiedienst  Cantemus Domino 

Zat 29-12 19.00   Eucharistieviering Tongelrese Cantorij 

Zon 30-12 9.45  Eucharistieviering  Schola Cantorum 

Zon 30-12 11.00   Woord- en communiedienst  

Zon 30-12 11.00 Eucharistieviering    

Maa 31-12  Geen vieringen! 

Din 1-1  Geen vieringen 

DIENSTEN ROND KERSTMDIENSTEN ROND KERSTMDIENSTEN ROND KERSTMIS IS IS    
IN TONGELRE 2001IN TONGELRE 2001IN TONGELRE 2001   

Kerststallen bezichtigen: Martinuskerk 25 en 26 december van 12-14 uur.  
Jozef en Mariakerk aansluitend aan de diensten. Antoniuskerk alleen op Eerste Kerstdag aansluitend aan de dienst. 

PPPLANTEN VOOR DE LANTEN VOOR DE LANTEN VOOR DE 
KERK.KERK.KERK.   

 
 
Allen die gereageerd hebben op onze oproep, willen wij hier-
bij hartelijk danken. 
Het was een groot succes. 
 
Parochie St. Martinus. 
 



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

 
 
Maandagmiddag  -  Fiets & Wandelgroep 55+ 
Wandelen: 14 jan; 28 jan; 11 febr; 25 febr; 11 mrt; 25 mrt. 
Nieuwjaarsreceptie op 7 jan in de Dependance. 
Vertrek: 14:00 uur Oude Raadhuis 
Na het wandelen gezellig koffie drinken. 
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 
 

KIENENKIENENKIENEN   
Elke maand (1x) op een woensdag 
is er kienen in 't Oude Raadhuis.  

 
Woensdag   

16 januari is er  
weer kienen. 

 
 

De aanvang is om 20.00 uur.  
Er zijn leuke prijzen te verdienen. 
Toegang is gratis en voor € 3,70 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 € 1,20.  
Aanvang: 20.00 uur. Sluiting: 23.00 uur.  

Nieuwjaars- 
receptie 
 
We beginnen 2002 met 
onze nieuwjaarsbijeen-
komst op: 
zondag 6 januari  
in 't Oude Raadhuis.  
Iedere wijkbewoner is 
van harte welkom om, onder 't genot van een hapje en 
een drankje, de beste wensen uit te wisselen met me-
dewijkbewoners. 
De receptie is van 12.00 tot 16.00 uur. 

Echt of Onecht? 
Gezien de geweldige belangstelling bij vorige gele-
genheden zijn we er weer met “Echt of Onecht?” op 
zondag 10 februari. We hebben opnieuw onze taxa-
teur bereid gevonden uw antiek, kunstvoorwerpen en 
curiosa te beoordelen en te taxeren. Elke "inbrenger" 
mag maximaal twee objecten aanbieden.   
Inbrengen tot 15.00 uur. Vol = Vol !!!! 
U zult begrijpen dat noch de taxateur noch de organi-
satie enige aansprakelijkheid kan aanvaarden voor 
beschadiging of het verloren raken van goederen.  
LET OP: Locatie: Dependance van 't Oude Raadhuis, 
't Hofke 128 
(blauwe gebouw naast witte school).  
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. 
 
Toegang voor kijkers     € 1.20 
Voor inbrengers              € 2.30 



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 

Jongerenvoorziening in Geestenberg/Muschberg 
Op 3 december vond er in de kantine van de Nutsbedrijven 
een informatieavond plaats. Onderwerp was de mogelijke 
plaatsing van een jongerenvoorziening ergens in de wijk 
Geestenberg/Muschberg. Vanuit de wijk waren vragen en 
verzoeken gekomen voor zo’n voorziening. Deze vragen 
kwamen van zowel de jongeren zelf als van buurtbewo-
ners.  
Alle bewoners van de beide wijken hadden een uitnodiging 
gekregen voor deze avond. Samen met een aantal partners 
(het jongerenpanel Tongelre, Loket W/buurtwerk Eindho-
ven, Platform Veiligheid Geestenberg en politie) was door 
het Stadsdeelkantoor al het nodige voorwerk verricht. 
Daardoor waren een aantal mogelijke problemen al geïn-
ventariseerd en verliep de bijeenkomst tot tevredenheid 
van de meeste aanwezigen.  
Van een aantal mogelijke plaatsen werden alle voors en 
tegens tegen elkaar afgewogen. Vrijwel unaniem kwam de 
plek bij het spoor op de hoek  Heerbaan/Broekakkerseweg 
als beste uit de bus. Het Stadsdeelkantoor gaat nu samen 
met eerder genoemde partners  én met de direct omwonen-
den van deze plaats weer verder aan de slag. In overleg 
zullen de precieze plek, hoe de voorziening er uit gaat zien 
en andere details met elkaar doorgesproken worden. Ver-
volgens zal er over het voorstel wat daaruit voortvloeit een 
beslissing genomen worden door het college van Burge-
meester en Wethouders. Daarna staat de formele mogelijk-
heid voor inspraak nog open. Uiteindelijk, wanneer daar 
geen problemen uit voortkomen, kan de voorziening ge-
plaatst worden. We houden u op de hoogte. 
 
Uitzetten grijze afvalcontainers 
De afgelopen tijd zijn in Tongelre de grijze afvalcontainers 
uitgezet. Op het Stadsdeelkantoor horen we geluiden dat 
niet voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is. Vanaf 
het moment dat de grijze bak geleverd is dient u daarvan 
ook daadwerkelijk gebruik te maken. De “ouderwetse”  

 
vuilniszak wordt daarna niet meer opgehaald. Als u niet 
tevreden bent over de grootte van de bak dan kan deze om-
geruild worden. Heeft u nog vragen hoe dit in z’n werk 
gaat of andere vragen over de nieuwe afvalbakken dan 
kunt u daarmee terecht bij het Stadsdeelkantoor Tongelre.  
 

De medewerkers van het 
Stadsdeelkantoor 

wensen u  
prettige feestdagen  

en een geweldig 2002 
 
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 

Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven 



IIINFORMATIE ADVIES NFORMATIE ADVIES NFORMATIE ADVIES 
CENTRUM (IAC)CENTRUM (IAC)CENTRUM (IAC)   

TONGELRETONGELRETONGELRE   
 

De SWOE (onderdeel van Loket 
W)  heeft op 7 plaatsen in Eind-
hoven Informatie Advies Centra 
voor mensen van 55 jaar en ou-
der. Al verschillende jaren is ook 
in Tongelre het Informatie Ad-
vies Centrum (IAC) actief. 
 
Menig oudere heeft al gebeld 
met het IAC Tongelre voor vragen als: 
Waar moet ik zijn voor een warme maaltijd? 
Aanpassingen in mijn huis, hoe zit dat nu precies? 
De seniorenvoorlichters (vrijwilligers op de IAC’s) kunnen de 
mensen verwijzen naar de eetpunten die er in Tongelre zijn en 
op de mogelijkheid om maaltijden thuis te laten bezorgen. 
Voor mogelijkheden van aanpassingen in huis wordt gebruik 
gemaakt van het Oppluspakket dat door de gezamenlijke wo-
ningstichtingen wordt aangeboden. 
 
Ook kunnen zij ouderen helpen door contacten te leggen met 
mensen die bereid zijn ’n klusje op te knappen voor de oudere 
die dit niet meer zelf kan. Hiervoor bestaat “de klussendienst”  
van het IAC. Sommige klusjes zijn voor degene die hem uit-
voert maar een kleinigheidje, maar zijn voor de ou-
dere van grote betekenis daar deze hulp hem/ haar 
langer in staat stelt in de eigen vertrouwde omge-
ving te blijven wonen. Voorbeelden van klusjes die 
verricht worden: een keukenkastje dat los zit vast 
zetten, ’n boodschap doen, een lamp die het niet 
doet repareren of een tuin, die niet langer zelfstan-
dig kan worden bijgehouden, bij houden. 
 
Komend jaar hoopt het IAC Tongelre een start te 
gaan maken met het bezoeken van de ouderen van-
af 75 jaar. Vanaf dat moment heeft het Informatie 
Advies Centrum het baliebezoek, de telefoondienst 
en de 75+ huisbezoeken. U hoort er nog van! 
 
De feestdagen staan weer voor de deur, snel ge-
volgd door de jaarwisseling. Voor iedereen fijne 
feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar toegewenst. 
Van maandag 24 december  tot 2 januari 2002 is het IAC Ton-
gelre gesloten.  
 
Hebt u interesse om als vrijwilliger af en toe bij een oudere een 
klus op te knappen?  
Dan kunt u contact opnemen met Lin Franssen, Ouderen Advi-
seur SWOE (onderdeel van Loket W).  
• Telefoon ℡ 238.54.64. 
• Voor vragen kunt u terecht op het telefoonnummer 

van het IAC Tongelre ℡ 238.37.03.  
 
• Het IAC is op werkdagen telefonisch bereikbaar  
• van 09.30 tot 12.00 uur.   
• Bezoektijden: werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur.   
• Adres: Paul Krugerlaan 55, Eindhoven. 
• U bent van harte welkom! 

WWWAT IS HET AT IS HET AT IS HET    
WIJKOVERLEG?WIJKOVERLEG?WIJKOVERLEG?   

 
 
 
 
Het Wijkoverleg Senioren Tongelre is een onafhankelijke organisa-
tie van vrijwilligers die de belangen behartigt van de wijkbewoners 
van 55 jaar en ouder en daarmee een bijdrage wil leveren aan hun 
welzijn. Het Wijkoverleg doet dit door zich te informeren over wat 
er in de wijk leeft en hoe de toekomst van de wijk er uit gaat zien. 
Het Wijkoverleg denkt mee vanuit het perspectief van de oudere 
wijkbewoners en adviseert gevraagd en ongevraagd overheidsin-
stellingen en particuliere organisaties. Het Wijkoverleg wordt bij 
dit alles ondersteund door de Stichting Welzijn Ouderen Eindho-
ven (S.W.O.E.), nu onderdeel van Loket W.  
 
Wat doet het Wijkoverleg? 
Het Wijkoverleg houdt zich op dit moment met name bezig 
met:  
• leefbaarheid en veiligheid in de wijk, onder meer door samen 

te werken met de gemeente en de politie; 
• zorg, wonen en welzijn; 
• een goede infrastructuur, waarbij het gaat om voorzieningen 

in de buurt zoals winkels, gezondheidszorg, buurtcentra, bibli-
otheken, postkantoren en banken om de hoek van de deur. 

 
Wie nemen deel aan het Wijkoverleg? 

In het Wijkoverleg zitten vertegenwoordi-
gers van ouderenorganisaties en bonden en 
mensen op persoonlijke titel. Zij hebben 
kontakten met hun  buurt, met name met de 
oudere buurtbewoners, informeren het 
Wijkoverleg daarover en rapporteren terug 
naar de buurt.    
 
Uitnodiging aan U 
Het Wijkoverleg streeft naar een vertegen-
woordiging van alle deelwijken. Op dit mo-
ment is dat nog niet het geval. Het Wijk-
overleg is met name op zoek naar vertegen-
woordigers uit Lakerlopen en de Geesten-
berg.  
Het Wijkoverleg zou tegelijkertijd graag 
zien dat meer 'jongere ouderen' de gelede-

ren komen versterken, zodat zij de fakkel kunnen overnemen 
van 'oudere ouderen', wanneer dit nodig is. 
 
• Bent U een oudere inwoner van Tongelre? 
• Voelt U zich betrokken bij wat er leeft in de wijk? 
• Vindt U het leuk om mee te denken en te praten 

over de toekomst van de  wijk? 
• Heeft U contacten en vaardigheden die U in dienst 

wilt stellen van de belangenbehartiging van oudere 
wijkbewoners? 

 
• Neem dan eens contact op met de voorzitter van 

het Wijkoverleg, Joop Renders.  
• Zijn telefoonnummer is 2811428. 
 



Babysithoek 

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

Ik ben Mariken. Ik ben 14 jaar en ik zou graag in de 
buurt van het Hofke ergens op wil len 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 Jol ine, 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 

maandag 24 dec 21.30 uur oecumenische 
Kerstnacht viering in de 
Morgensterkerk. 
Mercuriuslaan 1B, Woensel 

dinsdag 25 dec Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 30 dec Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 6 jan Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 13 jan Ds M. v. Duijn 

zondag 20 jan Ds J.J. v. Zoelen 
Oecumenische dienst 

zondag 27 jan Ds W. de Leeuw 

zondag 3 febr Ds J.J. v. Zoelen 

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

HOUDT U VAN TUINIEREN ? 
 

En u wilt graag uw eigen onbespoten groente  
verbouwen of bloemen telen? 

 
En daarna, onder het genot van een  
kopje koffie, thee of een glaasje fris,  

gezellig een praatje maken in onze Schuilhut? 
 

Kom dan eens kennismaken  
met onze vereniging! 

 
We hebben nog enkele mooie kavels vrij  

à 37 Euro per 100 m2 
 

Inlichtingen tel. 040 - 281 70 79  
tussen 18:00 en 19:00 uur. 

ZZIN IN EEN POTJE TENNIN IN EEN POTJE TENNISSEN?ISSEN?  
 
Grijp dan deze kans. 
Tennisvereniging De Doornakkers biedt je de mogelijkheid om 
onder begeleiding van ervaren tennissers spelenderwijs kennis 
te maken met de allereerste beginselen van de tennissport. 
Voor wie:  
Iedereen tussen de 6 en 15 jaar die tennissen eens een keertje 
wil proberen. 
Waar: In de sportzaal aan de Generaal Cronjéstraat 97 te 
Eindhoven. 
Wanneer: De kennismakingslessen worden gegeven over een 
periode van tien weken. De lessen duren een uur. De eerste les 
wordt gegeven op maandagavond 14 januari 2002 van 18.00 
tot 19.00 uur. 
Kosten: 45 gulden per persoon (voor 10 kennismakingslessen) 
Aanmelden:Wil je meer weten of wil je je meteen opgeven, 
bel dan naar: 
• Jannetje Kolen-Van Maurik 
• Telnr: 040-2811520 
• Adres: Ministerlaan 71 
• Postcode: 5631 NB      

Eindhoven 
 
De smaak te pakken 
Heb je na de kennismakingslessen de smaak 
te pakken en wil je blijven tennissen, dan 
kun je bij Tennisvereniging De Doornakkers 
een kennismakingsabonnement krijgen. Voor de geringe som 
van 65 gulden kun je dan een heel seizoen (vanaf 1 april 2002) 
zoveel tennissen als je wilt. 



Wijnhandel - Slijterij WILRI 
Tongelresestraat 375, 5642 NC Eindhoven 

Tel. (040) 2908389 - Fax (040) 2817525 

Champagne Heidsieck ...  ...... fles .. ......  ......  .......ƒ 49,95 
Jonge Florijn ...............  ...... liter .. ......  ......  .......ƒ 20,95 
Ballantines Scotch Whisky ..... liter .. ......  ......  .......ƒ 35,95 
Glen Garioch 8 yr Highland Single malt .  ......  .......ƒ 49,95 
Bialey’s Irish Cream ......  ...... liter .. ......  ......  .......ƒ 34,95 
Amaretto di Saronno ....  ...... fles .. ......  ......  .......ƒ 23,95 
Chat. De L’Horte 1999 ac Corbieres fles  .....  .......ƒ   9,95 
 ................................  ...... 2 flessen ..  ......  .......ƒ 15,95 
(selection de vieille vignes) 
 
Chat. Paveil-de-Luze 1999 mdc Margaux Ghandcru Bourgeois 
 ................................  ......  ....... ......  ......  .......ƒ 29,95 
 ................................  ...... 2 flessen ..  ......  .......ƒ 50,00 

KINDERREGENJACKS maat 12 en 14  

stuntprijs fl. 13,95 - € 6,35 

TRAININGSPAKKEN diverse kleuren en maten  

vanaf fl. 47,50 - € 21,55 

SWEATER MET CAPUCHON vanaf  

fl. 19.60 - € 8,90 

Scheenbeschermers fl. 15,00 - € 6,80 

Keeperhandschoenen fl. 20,00 - € 9.00 

JASAN SPORTS 

Jan van Riebeecklaan Jan van Riebeecklaan Jan van Riebeecklaan 707070   

Tel: 040-281 39 01 - Jan van der Sanden - (‘s maandags gesloten) 

SUPER  
 

WINTER  
 

PRIJZEN 
 

BIJ 
JASAN 
SPORTS 



PPPRESENTATIE VAN HET BRESENTATIE VAN HET BRESENTATIE VAN HET BOEK OEK OEK    
TONGELRE OH TONGELRETONGELRE OH TONGELRETONGELRE OH TONGELRETONGELRE OH TONGELRETONGELRE OH TONGELRETONGELRE OH TONGELRE   

 
 
Op maandag 19 november vond de presentatie plaats van 
het boek Tongelre oh Tongelre. De belangstelling was 
enorm: het zaaltje van de Merckthoeve puilde letterlijk 
uit. 
 
Burgemeester Welschen moest wachten in het portaaltje 
tot de mensen een doorgang voor hem vrijgemaakt had-
den. Tijdens zijn toespraak merkte hij zeer schalks op dat 
hij zelden zoveel moeite had moeten doen om ergens 
binnen te komen. Het duurde even voordat de eerste 
spreker kon beginnen; de mensen hadden elkaar zoveel te 
vertellen: het leek wel een reünie van Tongelrenaren en 
oud-Tongelrenaren.  
 
Jan van de Heijden bedankte iedereen die een bijdrage 
aan het boek geleverd heeft. De heer Welschen en de 
dochters van de laatste burgemeester van 
Tongelre worden welkom geheten. Als de 
heer Van de Heijden een aantal bloemrijke 
figuren uit het verleden noemt, die hij graag 
uitgenodigd zou hebben, volgt er een vro-
lijk gelach. 
 
Vervolgens neemt Tonny van den Boomen 
het woord en vertelt hoe het boek ontstaan 
is en hij bedankt de mensen die eraan mee-
gewerkt hebben. Mevrouw Reuvenkamp 
wordt speciaal begroet: haar man schreef 
het eerste wetenschappelijke boek over 
Tongelre. 
De titel van het boek is goed gekozen door 
Tonny van den Boomen: iedereen kan er 
zijn eigen interpretatie aan geven. Burge-
meester Welschen komt tot de conclusie dat 
er in het verleden in Tongelre schrikbarend 
gedronken moet zijn: 75 cafés! 
 
Hij vindt het belangrijk dat er mensen zijn die zoveel 
moeite doen om soortgelijke boeken samen te stellen.  
De meeste mensen hechten veel waarde aan warme her-
inneringen aan de plek waar ze opgegroeid zijn. De eer-
ste exemplaren van “Tongelre oh Tongelre” worden uit-
gereikt aan de dames Van Engeland en de heer Wel-
schen. 
Mevrouw van den Boomen krijgt een bloemetje aange-
boden omdat ze haar man zoveel uren heeft moeten mis-
sen!  
 
Terwijl veel mensen blijven om nog wat na te praten, 
gaan de boeken als zoete broodjes van de hand. Een ge-
slaagde presentatie in een warme sfeer! 
 
Zie ook pagina 23. Druk-druk-druk 

Mevrouw van den Boomen krijgt 
een bloemetje aangeboden  

Tonny aan het woord 



WOLLEN DEKBEDDEN, KUSSENS, 
ONDERDEKENS EN DIVERSE 
ANDERE WOLPRODUCTEN 

 
De boerderij 
De wol van onze eigen schapen wordt ver-
werkt tot bovenstaande producten. 
Wij garanderen U dan ook een ambachtelijk 
natuurproduct  tegen zeer scherpe prijzen en 
met garantie. 
 
Na telefonische afspraak bent u van harte welkom op 
onze boerderij, waar alle wolproducten bezichtigd 
kunnen worden. 
 

Cor en Josina Adriaans 
Doolstraat 7 -  5641 JL Eindhoven 

tel/fax 040 - 281 34 74 

EXPOSITIE 
in huiselijke sfeer 
3 jan. t/m 9 febr. 2002 
do t/m za 14.30 - 17.00 uur 

Aquarellen en tekeningen 
Frans Strik 

Ook U kunt bij LOTARD exposeren. 
Laat me dat even weten. 

LOT ARD 

Caroline & Frank van der Meulen 
en alle medewerkers van 

Restaurant de Merckthoeve 
wensen iedereen   

Gelukkige Kerstdagen 
en 

Een Gezond Nieuwjaar. 
 

Restaurant de Merckthoeve 
Oude Urkhovenseweg 2-4 

Eindhoven 
Tel: 040-281 70 20 

GGGESPREK MET EEN ONBEKESPREK MET EEN ONBEKESPREK MET EEN ONBEKENDEENDEENDE   
   

De SOS Telefonische Hulpdienst Noord-Brabant te 
Eindhoven zoekt vrijwilligers die gesprekken willen 
voeren met mensen die bellen over uiteenlopende pro-
blemen. 
De inwerktraining start in februari 2002.  
Naast deze vaardigheidstraining bieden we u professio-
nele begeleiding en een collegiale samenwerking. 
 
Bel 040 - 212 55 66 voor een info brochure. 
 



Foto’s  Piet Haans 

PRESENTATIE PRESENTATIE PRESENTATIE    
VAN HET BOEK VAN HET BOEK VAN HET BOEK    

Tongelre oh Tongelre 

Burgemeester Welschen in gesprek met de 
dochters van burgemeester van Engeland 

De dochters van burgemeester 
van Engeland ontvangen het boek. 

De heer Jan van de Heijden als 
ceremoniemeester. 

Stapels boeken worden er verkocht. 



Datum: Juli 2001 
Land: Egypte 
Schrijver: Pierre Joosten  

Uit mijn Egypte-reisverslag. Het volgende speelt zich af 
op het vliegveld in Cairo.  

BAKSJISJ  

In Cairo, we hadden enkele uren de tijd, wilden we ons 
laatste Egyptische geld kwijt. We dronken nog wat, som-
migen kochten nog een kleinigheid en we waren er van af. 
Ik moest nog naar het toilet. Daar stonden twee schoonma-
kers.  
'Ik heb mijn laatste geld uitgegeven. Kan ik nog naar het 
toilet?'  
'Jawel hoor, no problem.'  
Toen ik klaar was kwam de oudste naar me toe: 'Any cur-
rency is O.K.'  
'Ik heb al gezegd dat ik niets meer heb. Ik heb alles al uit-
gegeven.'  
'One guilder?'  
'Nee!'  
'Cigaret?'  
'Nee, ik rook niet. Ik zal je 
eens een heel goede tip geven. 
Roken is ongezond, dat weet 
je.'  
Hij knikte, een beetje ongelo-
vig lachend.  
'Als je vanaf nu stopt met ro-
ken, dan spaar je straks flink 
wat op dokterskosten. En bo-
vendien spaar je vanaf nu alles 
wat je anders aan roken zou uitgeven. Reken eens uit hoe-
veel dat is.'  
Ik hield mijn hand op: 'Baksjisj voor deze tip.'  
Hij moest hartelijk lachen en gaf mij een handklap.  

Het onderstaande vond plaats in El Gezira, een dorp aan 
de Nijl, tegenover Luxor.  

IBRAHIM  

Op een morgen, het was nog een half uur te vroeg voor het 
ontbijt, liep ik naar de rivier. Daar liggen de veerboten en 
andere boten. Auto's en minibusjes rijden af en aan, taxi-
chauffeurs klampen je aan, kameeleigenaren willen je een 
ritje aansmeren, je kunt er broodjes en andere lekkernijen 
kopen, waterpijpen staan klaar voor gebruik, kortom, een 
gezellige drukte.  
Een jongeman wilde een praatje maken. Hij begon met het 
gebruikelijke Hallo en Where are you from. Toen hij me 
vroeg waar ik naar toe ging zei ik dat ik nog een half uur 
de tijd had voor een wandeling.  
'Laten we samen gaan wandelen.'  
'OK.'  

Ik vertelde dat we met een groepje van acht waren en dat 
we in het Gezira-hotel logeerden. Dat kende hij wel. Waar 
de kade ophield begonnen landbouwvelden en veldjes. Hij 
wees naar het voorste stuk.  
'Dat is mijn land.'  
Het lag er droog, zanderig en onbebouwd bij. We liepen er 
overheen naar een gebouwtje met een plat dak. Ik dacht 
dat het zijn huis was. Wijzend naar een grote steen zei hij: 
'dat is jouw stoel.'  
Zelf ging hij op de grond zitten.  
'Hier maak ik 's avonds vuur.'  
'Om te koken?'  
'Nee, omdat het koud is.'  
'En wat doe je dan?'  
'Niets.'  
We praatten over het land. Hij had het nog niet ingezaaid.  
'Dan ben je wel erg laat, verderop staat het gewas al 40cm 
boven de grond.'  
'De pomp is stuk, die moet eerst worden gerepareerd.'  

'Kun je dat zelf niet?'  
'Nee, dat is te moeilijk.'  
'Ik heet Ibrahim.'  
'En ik heet Pierre. Dat is een Fran-
se naam, maar in de streek waar ik 
ben geboren is dat gebruikelijk. 
Bij ons worden namen vaak afge-
kort. Franciscus wordt Frans, Eli-
sabeth wordt Elly of Lies. Is dat 
bij jullie ook?'  
'Nee, ik heet alleen maar Ibrahim.'  
'Ben je getrouwd?', vroeg hij.  
'Ja, ik heb een vrouw en vijf kin-
deren. En jij?'  

'Nee, dat is moeilijk. Je moet geld hebben en een huis. Ik 
wil hier een huis bouwen.'  
Hij wees naast het gebouwtje waar we voor zaten.  
'Bij ons zijn er veel homo's. Bij jullie ook?'  
'Jazeker, die zijn er ook wel. Hoeveel weet ik niet.'  
'Vind je het verkeerd homo te zijn?'  
'Nee, zelf ben ik het niet, maar ik heb er geen moeite mee 
als anderen het wel zijn. Ik respecteer ieders overtuiging 
en leefwijze.'  
'Ben jij homo', vroeg hij nog eens uitdrukkelijk.  
'Nee, ik heb immers al gezegd dat ik getrouwd ben, al 45 
jaar.'  
Ik stond op.  
'Ik moet nu gaan, om half 9 ontbijten we gezamenlijk.'  
Hij liep mee. Onderweg wees hij in de richting achter de 
twee internetcafés: 'Daar woon ik.'  
Bij de weg gekomen waar ik moest oversteken zei hij: 
'Hier zit ik vaak 's avonds en soms ook 's morgens.'  
'Dag Ibrahim.'  
'Dag Pierre.'  



Kerstquiz 
(Kees, Chris) 
1. Wat is Kerst? 
2. Waarom vieren we Kerst? 
3. Wie is de man die de Kerstcadeautjes brengt? 
4. Wanneer begint Kerst? 
5. Hoe heet het rendier van hem? 
6. Waar vliegt hij mee? 
7. Hoeveel rendieren heeft hij? 
8. Waar komt hij vandaan (welk werelddeel)? 
9. Wordt Kerst in alle landen gevierd? 
10.Wordt Kerst alleen in Europa gevierd, of ook in 

een ander werelddeel? 
 
Door Kees Kemper en Chris van Bracht. 

Kerstverhaal 
(Kees Kemper) 
 
 
 
 
 
 

DE EERSTE KERSTDAGDE EERSTE KERSTDAGDE EERSTE KERSTDAG   
 
Ik, Jan en mijn broertje Erik zijn al volop bezig voor 
Kerst, we zijn bezig met slingers, zelfgemaakte 
Kerstballen van papier-maché en nog veel meer, mijn 
broer Erik is bezig met een Kerstbal met zijn hoofd 
erop en ik ben bezig met papieren slingers. 
Maar toen we in bed lagen zal ik vertellen wat er ge-
beurde: 
Het was een rustige nacht, mijn broer en ik hadden 
net besloten om te gaan slapen. 
Maar toen we naar het geluid van de wind luisterden 
en naar het vallen van de sneeuw klonk er een hele 
enge kreet, het leek wel of er iemand gepakt was. 
Maar toen eindigde het bij ons, er kwam een man 
binnen, met een rode slaapmuts op, met een bolletje 
erop. 
En die man had ook een rode dikke bontjas aan, met 
een bruine leren riem. 
Hij keek ons aan en zei: ,,Hé kindertjes, slapen jullie 
nog niet?” 
We waren zo verbaasd dat we maar niets zeiden, we 
waren verstijfd van schrik. 
Hij keek ons nog een keer aan en liep toen weg, we 
wisten niets van die man in die bontjas. 
Toen ging hij naar beneden, naar onze schoenen, en 
stopte er cadeautjes in. 
We dachten precies hetzelfde: ,,IS DAT DE KERST-
MAN?!” 
Als we naar beneden gingen zou hij ons dood kunnen 
steken, want ik zag een zakmes in de zak. 
Maar ik vroeg een mes voor Kerst, dus zou hij voor 
mij kunnen zijn. 
Maar toen ik naar beneden ging was hij weg, en er zat 
inderdaad een zakmes in mijn sok. 
En toen wij de volgende dag tegen onze ouders zei-
den dat wij de Kerstman hadden gezien geloofden zij 
het niet, maar wij weten wel beter. 
 
 
Dit is uit ‘Wie is de Kerstman’, door Kees Kemper, 
uitgeverij Kemper.  
antwoorden: 
1.Kerst is een Christelijke feestdag. 
2.We vieren Kerst om Jezus te herdenken. 
3.De man die de kerstkado’s brengt is de Kerst-

man. 
4.Kerst begint 25 december. 
5.Het hoofdrendier van de Kerstman heet Bruno. 
6.Hij vliegt in een arrenslee. 
7.Hij heeft acht rendieren. 
8.Hij komt van de zuidpool. 
9.Nee, Kerst wordt niet in alle landen gevierd. 
10.In sommige Werelddelen vieren ze wel Kerst. 
 



Oplossing van vorige maand was: 
 “Het leven is wat gebeurt terwijl je  

andere plannen maakt”. 
 
Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
• Mevr. C.Verhaar-Dielemans 
• Zwaluwstaartweg 4 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door Rond ‘t Hofke. 

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met  

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

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 januari 2002 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. 
• Schildersbedrijf Kuiten 
• Tongelresestraat 434 

DE OVERGEBLEVEN LET-
TERS VORMEN EEN CITAAT 
VAN CONFUCIUS. 
 
ABSTRACT  
ACADEMIE  
AFMETING  
ANATOMIE  
AQUAREL  
ARCEREN  
CRAYON  
DESSIN 

DETAIL  
DIEPTE  
DONKER  
EZEL 
HOBBY  
HORIZON 
INKT  
KOPIE  
KRIJT  
LICHT  
LINNEN  
MODEL  

ONTWERP  
OPZET  
PASSER  
PASTEL 
PERSPECTIEF  
PORTRET 
POSEREN  
POTLOOD 
PROFIEL  
SCHADUW  
SNIJPUNT  
STIJL 

TALENT 
TEKENTAFEL  
TINTEN 
TRANSPARANT  
UITBEELDEN  
UITWERKING  
VERGEZICHT  
VLAKGOM 
VORMEN  
WASCO 
 


