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1 Januari 2002 is een historische dag geworden. We
namen afscheid van de gulden en de euro deed zijn intrede.
Drie weken is onze nieuwe munt nu in omloop. Hoe deze
weken verlopen zijn weten wij, dit schrijvende, niet.
Misschien viel het allemaal best mee en stonden er geen lange rijen
voor kassa’s en pinautomaten. Het kan ook zijn dat de run op de euro’s zo groot was dat de automaten de biljetten niet aangehaald konden krijgen en dat ons geduld danig op de proef werd gesteld.
Hoe dan ook, wij hebben nu, na ± 20 dagen, allemaal mooie
glimmende munten en splinternieuwe biljetten in onze
portemonnaie.
Wat we na die korte tijd nog niet weten is, hoeveel de
inhoud van onze beurs precies waard is. Maar ja, de tijd
zal het ons leren. We moeten er nog aan wennen om in euro’s te denken.
Stap voor stap zijn we op deze omschakeling voorbereid.
Krant en t.v. hebben ons uitgebreid geïnformeerd.
Waar we geen informatie over gekregen hebben is, hoe
de euro zich gedraagt als je een gat in je hand hebt. Wij
zijn dat even voor u nagegaan en hebben de afmeting van ‘n
1 euro munt vergeleken met die van ‘n rijksdaalder, deze twee liggen
immers qua waarde het dichtst bij elkaar!
En….. wat bleek!! Een 1 euro munt heeft een doorsnede
van nog geen 2,5 cm en de middellijn van een rijksdaalder is bijna 3 cm. Dus mensen wees gewaarschuwd. De
euro heeft géén groot gat nodig. Hij ontglipt je nog gemakkelijker dan de rijksdaalder.
Nou ja, wat dan nog, misschien is het wel een positief aspect van onze euro. Geld moet immers rollen, dat is goed voor de economie, zegt
men.
Maar beste lezers, alle gekheid op een stokje. De euro is
van ons, laten we er verstandig mee omgaan, maar laten
we tegelijkertijd ook van de mogelijkheden, die hij ons
biedt, genieten!
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RENNY VAN DE LAAR
SCHILDERDE HISTORISC
CH
H TONGELRE
Renny van de Laar (56) studeerde aan de Academie voor
Industriële Vormgeving in Eindhoven, gevolgd door de
lerarenopleiding LO tekenen.

WAT INSPIREERDE HEM
OM OUD TONGELRE
TE SCHILDEREN
De inspiratiebron was Piet van de Laar, een oom van
Renny.
Piet van de Laar (overleden in mei 1995) was geboren en
getogen in Tongelre en werkelijk bezeten van het prachtige Tongelre. Behalve dat hij Renny inspireerde het
fraaie Tongelre met verf op linnen vast te leggen, was
hijzelf een veelbelovend schrijver van korte verhalen
over het leven in het vroegere Tongelre.
De fraaie stukjes Tongelre zijn geschilderd aan de hand
van foto's en aanwijzingen van Piet van de Laar, die een
bijna fotografisch geheugen bleek te hebben.
In de loop der jaren zijn de meest interessante stukjes
"Oud Tongelre" geschilderd vanuit verschillende punten
zoals Het Hofke, het oude raadhuis en de kerk, ook de
Loostraat, de Collse watermolen, het kasteel en vele onderwerpen in het buitengebied.

DE SCHILDERSTIJL
De stijl waarin de schilderijen zijn gemaakt, is "klassiekfiguratief". Een stijl waar Piet van hield, maar bovendien
ook het historische karakter het beste weergeeft.
Na de academie en leraren opleiding kwam Renny terecht in het reclamevak als ontwerper - illustrator.
Sinds 1980 drijft hij samen met zijn vrouw een reclamestudio in Stiphout, waar zijn tekenvaardigheid zijn specialiteit is.
Als tekenleraar heeft hij enige jaren les gegeven aan de
Vrije Academie in Helmond.

Renny van de Laar
de schilder

Piet van de Laar
de inspirator

SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST-MARTINUS”

opgericht in 1952
PRIJSUITREIKING
VAN DE
KLEURWEDSTRIJD IN
VERBAND MET HET
50 JARIG
BESTAAN VAN
ST. NICOLAAS
VERENIGING
“ST. MARTINUS”

Geachte Buurtbewoners,
De St.Nicolaastijd is weer achter de rug.
Ook het afgelopen jaar hebben de Sint en zijn Pieten (en
nu voor de 50e maal!) weer een rondgang gemaakt in
"Karpendonk", "Koudenhoven" en "Oud Tongelre."
Op beide dagen hadden wij de pech dat wij ‘s morgens
met het busje rond moesten, maar na de middag konden
we het busje weer inruilen voor het paard hetgeen de kinderen meer aanspreekt.
Wist U dat het afgelopen jaar ruim 1700 kinderen een
snoepzak mochten ontvangen.
Maar dit alles is weer voorbij.

Eenieder bedankt voor de belangstelling en medewerking, ik hoop dat wij in de toekomst op U allen mogen
blijven rekenen.
Verder wens ik U allen een voorspoedig en een gezond
2002 toe.

Namens het bestuur,
H.v.Dijk, Voorzitter.

Zoals jullie allemaal wel weten is er een kleurwedstrijd
gehouden voor de kinderen van 2 tot en met 8 jaar in de
wijk Karpen, Koudenhoven en Oud Tongelre.
Degenen die een prijs hebben gewonnen zijn door
St.Nicolaas persoonlijk benaderd.
Op zondag 25 november werden de kinderen persoonlijk
op het inleveradres door de Sint en zijn Pieten ontvangen
en werden de kado’s aan hen overhandigd.
Ik moet zeggen dat deze informele bijeenkomst zeer geslaagd was en dat de kinderen zeer enthousiast waren
daar zij allen door de Sint persoonlijk werden toegesproken.
Er werden nog diverse Sinterklaasliederen gezongen als
afsluiting.
Er zijn foto’s gemaakt van de kinderen die een prijs hebben gewonnen en deze zullen persoonlijk aan de ouders
overhandigd worden.
Wij mogen als vereniging met tevredenheid terugkijken
op ons 50 jarig bestaan.
Alleen dit alles is slechts mogelijk door de inzet van al
onze vrijwilligers, maar zeker ook vanwege de steun van
de Tongelrese gemeenschap.
Onze hartelijke dank daarvoor.
C.Martens, Secretaris.

C.V. DE TONGELREEPERS IN
ZAAL HOFZICHT
HOFSTRAAT 85 b
EINDHOVEN

4 DOLLE

DA G E N
CARNAVAL
MET MEDEWERKING VAN DRIVE-IN DISCOTHEEK
PROFI-POWER
Zaterdag 9 febr 2002 ................................openingsbal
Zondag 10 febr 2002 ................................kindercarnaval
Zondag 10 febr 2002 ................................bonte avond
Maandag 11 febr 2002 ..............................gekkenbal
Dinsdag 12 febr 2002 ...............................seniorenbal
Dinsdag 12 febr 2002 ...............................afsluitingsbal

Kaarten voor de kindermiddag vanaf 13.00 uur en OP=OP
De kindermiddag en de seniorenmiddag . Aanvang 13.30 uur
TOEGANG GRATIS.
Wij hopen dat velen van u op een van onze middagen of avonden een kijkje komen nemen.
Namens de TONGELREEPERS
Clara Schonenberg ( secretariaat )

CURSUS GEHEUGENTRAINING
VAN START
EEN CURSUS OM NOOIT MEER TE
VERGETEN.....
De Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven organiseert in
het 55 Pluskwartier op de Paul Krugerlaan 55 (Tongelre)
een cursus geheugentraining voor 55-plussers.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken dat hun geheugen achteruit gaat, die vinden dat hun
geheugen minder goed werkt dan ze zouden willen of
voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
In de cursus wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt en
hoe informatie wordt opgeslagen. Ook komen er allerlei
tips aan bod over het gebruik van ezelsbruggetjes en andere geheugensteuntjes. De cursus wordt gegeven door
een speciaal opgeleide docent en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Er wordt gewerkt met gebeurtenissen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Startdatum: dinsdag 19 februari
Tijd: van 14.00 uur - 16.00 uur.
Kosten: € 22,70 (50 gulden) per persoon, inclusief cursusmateriaal en koffie of thee.
Informatie en aanmelding:
Ingrid Gaasterland, tel. 286.77.68 of bij
Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven, tel. 238.54.64.

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5
5642 LV Eindhoven
Tel: 040 - 2811324
Fax: 040 - 2812025
Geopend:
ma, di, wo, do, vrijdag
vrijdag
9.309.30-11.30 uur

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

De diensten in onze parochie
De woord- en communiedienst van 3 februari in de Antoniuskerk om 9.45 uur staat in het teken van de vormselvoorbereiding.
Op zondag 20 januari wordt in de Ontmoetingskerk een
oecumenische viering gehouden.
De aanvang is om 10.00 uur.
Op zondag 3 februari wordt in de Jozef en Mariakerk om
15.00 uur het doop-dankfeest gehouden.
Op woensdag 13 februari is het Aswoensdag. Er worden
twee vieringen gehouden:
• om 10.00 uur in de Jozef en Mariakerk met een gelegenheidskoor
• om 19.00 uur in de Antoniuskerk met het Martinuskoor
Eind februari worden de presentaties van de Eerste Communicanten gehouden:
• zaterdag 23 februari om 19.00 uur in de Jozef en
Mariakerk
• zondag 24 februari om 9.45 uur in de Antoniuskerk
• zondag 24 februari om 11.00 uur in de Martinuskerk
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.

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

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 in euro’s geprijsd! 1 € = f 2,20371.
Het bedrag dat u betaalt bij doop, eerste communie
en vormsel is hetzelfde als één jaar minimale kerkbijdrage (€ 60,-).
Wat betreft de kosten voor stipendia (misintenties),
die zijn voor iedereen gelijk: € 8,-.
Huwelijksviering
Jubileumviering
Uitvaartdienst
Crematiedienst
Avondwake
Doop, Eerste Communie en
Vormsel

€ 288,50
€ 214,50
€ 360,€ 130,€ 50,€ 60,-

FAMILIEBERICHTEN

Overledenen:
Geert Geerts,
Drientje Scheepers-de Haas,
Elly van Rooij,
Sjef v.d.Akker,
Toos Spruijt-Dingen,
Jan Schroeders,
Regina Vullinghs-Wachters,
Rie Schenkelaars-v.Buren,
Tiny v.Vugt-Timmermans,

82 jr., Koekoeklaan
82 jr., v/h Molijnstraat
69 jr., Pieter Breugelstraat
81 jr., Hageheldlaan
79 jr., ’t Hofke
98 jr., Tongelresestraat
96 jr., Valkenswaard
73 jr., Gen.Bothastraat
68 jr., Tongelresestraat

Dopen:
Amy Verhouden, Tongelresestraat
Olivier Bakker, Amersfoort
Wouter Boullart, Brabis
Stan van Vijfeijken, Gen.Bentinckstraat
Annemijn List, Kievietlaan

SONJA PETERS COMBINE
EE
ERT
STUDIE EN TOPTENNIS

winnares US Open Super Series

Resultaten
Sonja heeft laten zien dat ze studie en topsport met prima
resultaat kan combineren. In mei speelde ze de Lakeshore
World Challenge tussen haar stage door. Tijdens de
schoolvakantie ging ze er pas echt tegenaan: acht toernooien in negen weken tijd! In het enkelspel speelde Sonja in totaal twaalf toernooien waarbij ze zesmaal de halve
finale bereikte, waaronder de Wheelchair Tennis Masters
en viermaal in de finale stond. Haar mooiste resultaat was
het winnen van de US Open. Samen met de British Open
zijn dat de enige twee prestigieuze Super Series toernooien in het rolstoeltennis. Doordat Sonja vorig jaar de British Open won, is ze een van de weinige speelsters die ze
allebei heeft gewonnen.
Ook in het dubbelspel was Sonja met verschillende partners succesvol: van de negen toernooien bereikte ze viermaal de finale en stond driemaal op de hoogste trede. Zodoende sloot Sonja het jaar af met een uitstekende vijfde
plaats op de wereldranglijst in het enkelspel en een zesde
plaats in het dubbelspel. Reden voor de gemeente Eindhoven om haar hiervoor de Sportpenning uit te reiken.
Warme start in 2002
Het seizoen start in 2002 voor Sonja in Australië. Voor de
eerste keer wordt in Melbourne de Wheelchair Classic 8’s
georganiseerd. Dit is een toernooi voor de beste acht heren en dames en wordt tegelijkertijd met het Australian
Open Grand Slam toernooi gehouden. Een geweldige volgende stap in de integratie en professionalisering van het
rolstoeltennis. Daarna volgen de Sydney International en
de Australian Open Wheelchair Tennis Championships in
Melbourne. Sonja kijkt er nu al verlangend naar uit, niet
in het laatst vanwege de heerlijke temperaturen daar.

Voltallig bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden Rolstoeltennisster
Sonja is weer op volle sterkte. Hans Smit heeft de rol van
voorzitter op zich genomen. Samen met secretaris Fenny
Keller en penningmeester Gerard Tournoij zetten zij zich
in om Sonja’s sportieve ambities mogelijk te maken. Jack
van Vlerken behartigt de sponsorcontacten en Riny van
Vlerken zorgt samen met Tini Peters voor de communicatie.
Nieuwe webmaster
Vanaf 1997 heeft Martijn van Mierlo ervoor gezorgd dat
Sonja een website heeft die gezien mocht worden. En dat
is ie ook, want over de laatste drie jaren heeft de site meer
dan 10 000 bezoekers gehad. Wegens drukke werkzaamheden moet Martijn er echter een punt achter zetten. Hartelijk bedankt Martijn voor al je tijd en moeite! Voor Paul
Kuijken is het een uitdaging om www.sonjapeters.nl verder bij te houden en uit te bouwen.

Stichting Vrienden Rolstoeltennisster Sonja
K.v.K. Eindhoven, S 93560 Gironummer 6808383
Secretariaat: Strijlant 26, 5641 PT Eindhoven
Tel. 040 - 281 02 97, Fax 040 - 281 64 19
www.sonjapeters.nl

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

ECHT OF ONECHT?

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Gezien de geweldige belangstelling bij vorige gelegenheden
zijn we er weer met “Echt of Onecht?” op zondag 10 februari. We hebben opnieuw onze taxateur 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 organisatie
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.

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+
Wandelen: 28 jan; 11 febr; 25 febr; 11 mrt; 25 mrt.
Vertrek: 14:00 uur Oude Raadhuis
Na het wandelen gezellig koffie drinken.
Elke maandag:
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze.
Elke dinsdag:
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje.
Elke woensdag:
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezelligheid in ‘t wijkcentrum.
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur.
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze,
van 14.00 - 16.30 uur.
KIENAVOND 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur.
Elke donderdag:
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdag:
KOFFIE- UURTJE voor NIET-ROKERS, van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!
Elke dinsdagavond:
DANSEN voor 50-plussers vanaf 20.00 uur.
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.

Toegang voor kijkers:
voor inbrengers:

€ 1.20
€ 2.30

VLOOIENMARKT
Op zondag 10 maart organiseren we weer onze traditionele
jaarlijkse vlooienmarkt in 't Oude Raadhuis van 12.00 tot
16.00 uur.
Al uw overbodige spulletjes kunt u bij ons kwijt.
Het gaat dan wel om kleine huishoudelijke- cq elektrische
artikelen (meubelen, koelkasten e.d., kunnen we wegens
ruimtegebrek niet accepteren).

Heeft u nog spullen?
Vanaf 21 februari kunt u die afleveren bij 't Oude Raadhuis.
Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u vanaf 25 februari de conciërge bellen om met hem een afspraak
te maken voor het ophalen van de spullen.
•
•

Het telefoonnummer is 040-281 17 37.
Toegang vlooienmarkt € 0.50

DANSEN

KIENEN
Elke maand (1x) op een woensdag
is er kienen in 't Oude Raadhuis.
Woensdag
20 februari 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.

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 € 0,70.
Aanvang: 20.00 uur.
Sluiting: 23.00 uur.

Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven

Typisch Tongelre: feiten en cijfers rondom het Stadsdeelplan Tongelre
Onlangs is het eerste deel van het Stadsdeelplan Tongelre,
het feitenboek, uitgekomen. In dit eerste deel wordt vooral
een verzameling van feiten en cijfers aangeboden. Daarmee verschaft het de lezer meer inzicht en kennis over het
stadsdeel. Het is de start van een proces om voor alle
stadsdelen van Eindhoven plannen op maat te maken.
Plannen die in nauw overleg met bewoners, organisaties,
bedrijven en instellingen tot stand gaan komen. Zo geeft de
gemeente Eindhoven een extra impuls aan het woon- en
leefklimaat in de stadsdelen. De feiten en cijfers vormen
een eerste aanzet: een basis. Volgende stappen zijn een
analyse van de sterke en zwakke kanten van het stadsdeel
en de daarbij behorende kansen en bedreigingen. Verder
wordt er een overzicht opgesteld van alle gemeentelijke
activiteiten in het stadsdeel.
De meeste organisaties in Tongelre hebben inmiddels een
feitenboek ontvangen. Als u geïnteresseerd bent kunt u het
plan op het Stadsdeelkantoor komen inzien.
Werkplan Stadsdeelkantoor Tongelre
In de leeshoek van het Stadsdeelkantoor vindt u sinds kort
ook het werkplan van het Stadsdeelkantoor. De bedoeling
is dat het plan inzicht verschaft in de voorgenomen activiteiten voor dit jaar. In het werkplan staat welke producten
en diensten in het komende jaar door het Stadsdeelkantoor
geleverd worden of waaraan vanuit het Stadsdeelkantoor
een bijdrage wordt geleverd.
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de netwerk
en beleidsactiviteiten van het Stadsdeelkantoor en staat er
een opsomming in van de projecten die door het Stadsdeelkantoor worden uitgevoerd of waar aan wordt meegewerkt.

Wijziging dienstregeling bussen
Per 6 januari 2002 is de dienstregeling gewijzigd op een
aantal plaatsen in Eindhoven. Voor Tongelre betekent dat,
dat met name op lijn 5 (Geestenberg) het een en ander is
veranderd. De bus rijdt nu in een lus om de wijk Geestenberg heen. Ook lijn 6, die over het Hofke reed rijdt vanaf
6 januari in een lus om het Hofke heen.
Voor de precieze route en de plaatsen van de (nieuwe) haltes kunt u informatie verkrijgen op het Stadsdeelkantoor.
Trefcentrum Doornakkers
In tegenstelling tot eerdere berichten zal het Trefcentrum
aan de Natalweg open blijven. Vanaf 2 januari lopen reserveringen (voorlopig) via het buurtplatform Doornakkers.
U kunt daarvoor contact opnemen met de buurtinfowinkel
aan de Jan van Riebeecklaan 1 ( 281 40 78).
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 van 09.00 tot 13.00 uur
en van 14.00 tot 19.00 uur
dinsdag tot en met vrijdag
09.00 tot 13.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur
En per e-mail: stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl
Stadsdeelkantoor Tongelre
Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven

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

Oude foto’s van groepen in ‘t Oude
Raadhuis en van ‘t Hofke.

“SAMEN OP WEG”
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

Babysithoek
J ongens 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 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" .

dag

datum

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

predikant

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

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.

HOUDT U VAN TUINIEREN ?
En u wilt graag uw eigen onbespoten groenten
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,- per 100 m2.
Inlichtingen tel. 040 - 281 70 79
tussen 18:00 en 19:00 uur.

De wandelmiddagen in het nieuwe seizoen zullen
zijn op de volgende maandagen:
14 Januari,
28 Januari,
11 Februari,
25 Februari,
11 Maart
25 Maart, 2002.
Vertrek : 14.00 uur vanaf 't Oude Raadhuis op 't
Hofke. Terug : Ongeveer 15.15 uur.
Na het wandelen is het weer gezellig koffie drinken in 't Oude Raadhuis.
Ook voor hen die niet mee gewandeld hebben.
Even eruit voor een lekker kopje koffie.

WOORDZOEKER "OP DE BOERDERIJ"
Streep alle woorden door in het letterveld:
Zoek ook schuin, achterstevoren en ondersteboven. De letters die overblijven, vormen
achter elkaar de eerste regel van een liedje.
Schrijf deze op een kaart en stuur deze op
naar de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijsje verloot.
Wijkblad Rond ‘t Hofke
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven

AARDAPPELS
AKKERBOUW
BOER
GANS
GEIT
GRAAN
HAAN

KALF
KALKOENEN
KIP
KLOMPEN
LAMMETJES
MELK
MEST

OOGST
PLATTELAND
PLOEGEN
RUNDEREN
STAL
STRO
TARWE

TRACTOR
VEEHOUDER
VEESTAPEL
VEETEELT
WAAKHOND
WEILAND
ZAAIEN

DEEL
V/E
AUTO

LOKET

SOLDATENBROOD

1
SPRINGBRON

VERZOEKER

BOTERMAKEN

5

SLAP

ONDER
ANDERE
AFK.

ZOEN

KEURGROEP

BEZINKSEL

8

LENGTEMAAT
AFK.

NATIE

KWEKER

2

BALLETDANSER

DEEL V/H
OOR

ZWAARDWALVIS

6
EENSGEZIND

IN ORDE

NAALDVAK

De oplossing van deze
puzzel dient vóór 1 februari 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.

7

ADELIJKE
DAME

TARTAAR

KUNSTWERK

FAAM

3
KATTENSOORT WINTERAPPEL

ZACHTMETAAL

ONDEROFFICIER
AFK.

UITROEP VAN
VERRASSING

ENFIN

De prijs is beschikbaar
gesteld door Rond ‘t
Hofke.

DROGE
HALMEN

KLINKENDE
SLAG

POESPAS

11

GROF
KOLENSOORT

GEDRAAF

ONBEWOGEN

9

Mevr. Platenburg
‘t Hofke 118c

PLAATS IN
ZEELAND

REUS

10

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van de
vorige maand is als
winnaar getrokken:

4

OUDE
VOCHTMAAT

De oplossing van de
vorige maand was:
“alles heeft zijn schoonheid maar niet iedereen
ziet haar”.

VERDRIET

POLITIEKE
RICHTING

VOEDSEL

telefoonnummer
en stuur deze naar
de redactie.

BETALINGSBEWIJS

WARTAAL

Schrijf het gevonden gezegde op een
kaart met

uw naam, adres
en

SOORT
WIJN

EN
ANDEREN
AFK.

PLAATS IN
GELDERLAND

BAGAGETAS

HALSBOORD

BLADPLANT

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur deze naar de redactie.
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