
 

 

38e jaargang No: 2 februari 2002 

De Loostraat 



Zoals u na al die jaren wel weet, betekent een nieuw kalenderjaar 
een nieuwe outfit voor ons wijkblad.  
 
Toen wij enkele maanden geleden rond de tafel zaten en de vraag 
naar voren kwam welke kleur voor 2002 te kiezen, was dat gauw 
beslist. Het zou oranje worden. Met in ons achterhoofd de datum 
02-02-2002, was dat niet moeilijk. Immers als onze nationale 
kleur ooit goed past, dan is het wel in 2002.  
 
Zo steken wij op onze manier de vlag uit!!   
 
Daarbij is het ook nog een zonnige kleur, en dat is nooit weg.  
Februari kan zo koud, guur, donker en nat zijn. Héél soms krijg je 
al van die heerlijke lentedagen. Als je dan buiten komt hoor je de 
vogels fluiten, je ziet hier en daar de krokusjes al tevoorschijn ko-
men en alles ruikt naar het voorjaar. Dat zijn van die kostbare da-
gen waar je volop van moet genieten, want een dag later kan die 
veelbelovende zon weer verscholen zitten achter een dikke laag 
wolken en is het weer echt koud. Je wordt dan weer met beide be-
nen op de grond gezet; het is nog te vroeg voor de lente, je moet 
nog even geduld hebben. Misschien kan op zo’n moment ons 
wijkblad met zijn zonnige kleurtje u wat vrolijke interessante of 
nuttige afleiding bezorgen. 
 
 
 

Voordat u nu verder 
leest, tot slot nog dit: 

 
“Moed houden, eens 

wordt het echt lente!!!!!” 
 

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. 

Met een plof valt het kerstnummer 
van het wijkblad 'Rond 't Hofke' bij 
me thuis in de bus. Uit het keuken-
raam kijkend zie ik nog net Jan vd 
Heuvel z'n bezorgroute vervolgen. Te 
laat voor een armzwaai; volgende 
keer beter. Fluks het bekend fel ge-
kleurde exemplaar oppakkend zet ik 
me aan tafel en sla argeloos de blad-
zijden om. 'De Wisselpen', ha leuk. 
Stralend lacht Dinie van de Voort me 
toe, met daaronder een foto van Jan 
met de paardgetrokken melkwagen. 
Nieuwsgierig begin ik te lezen, maar 
als ik aan het eind van het artikel ben 
gekomen en lees wie de wisselpen 
krijgt toegeschoven slaat de schrik 
me om het lijf en kan ik het eerst niet 
bevatten.  
 
Maar het staat er toch duidelijk: "De 
wisselpen geef ik aan een collega gil-
deb roede r  van  he t  S in t -
Catharinagilde Tongelre, koning van 
het gilde, Reinier Haase." De schrik 
gaat allengs over in een gevoel van 
toch wel verbaasd gevleid zijn. Want is deze ru-
briek niet bedoeld om personen aan het woord te laten die be-
trokken zijn bij Oud-Tongelre? En Dinie vindt blijkbaar dat 
dit op mij van toepassing is? Daar moet ik toch even over na-
denken. Het is normaal dat je betrokkenheid mag verwachten 
van iemand die geboren en getogen is in de wijk, maar kan je 
dat ook verwachten van een importfiguur als ik? Sta me toe 
m'n niet Tongelrese voorgeschiedenis in vogelvlucht te laten 
passeren. Dan hebt u, geachte lezer, meteen een indruk wat 
voor vlees u in de kuip hebt en praat het wat gemakkelijker. 
Dan ben ik misschien voortaan niet meer anoniem 'die Indi-
sche man die z'n vrouw, die bij AH werkt, altijd afhaalt'. 
 
Afkomst 
Vooruit dan maar, in de hoop dat het in m'n ijdelheid geen 
autobiografie wordt, doch stellig geen necrologie is. Ik ben als 
Indische Nederlander (in een eeuwenoude mélange van 
Duits-Nederlands-Javaans bloed) geboren in de nederzetting 
Malabar-Radio in het gebergte bij Bandoeng op West-Java. 
M'n vader werkte op dit radiostation dat de prille verbinding 
met het moederland Nederland onderhield. Vervolgens m'n 
jeugd doorgebracht in Makassar op Celebes; als zesjarige een 
jaar met het gezin naar ambtenarendorp Den Haag met 

'buitenlands verlof'. Terug op Java, 
gewoond in Batavia en de oorlogsja-
ren meegemaakt in Bandoeng. Net 
voordat Nederlands-Indië overging in 
Indonesia, november 1949, repatrië-
ring naar Nederland en ondergebracht 
in een 'contractpension' in Sassen-
heim met de 'overheidsopdracht' om 
zo snel mogelijk te assimileren in de 
Nederlandse samenleving. De nuan-
cerende begrippen integratie en inpas-
sing waren toen nog geen gebruiks-
goed. Dus boerenkool met worst in 
plaats van rijst met sajoer lodèh en de 
ingebakken Indische lijdzame geest 
overboord gooien.  
In Leiden de laatste klas van HBS-5 
afgemaakt, verhuizing naar Rotter-
dam en pendelstudie in Delft. Eind 
1952 opgeroepen in militaire dienst 
bij de Limburgse Jagers in Venlo en 
meteen ingezet bij de watersnood-
ramp in Zeeland met zandzakken vul-
len en bedreigde koeien in boten take-
len. Zeg nu zelf, als je dán niet kracht-
dadig wordt ingelijfd in de Hollandse 

samenleving. Na de diensttijd wederom naar 
Delft, waar ik verliefd werd op Diny, de dochter van de hospi-
ta, m'n huidige echtgenote.  
Via enige jaren Hilversum verhuisde ik in 1960 naar Eindho-
ven, waar ik in de ontwikkeling bij Philips Röntgen 'onder de 
klok' werkte. Tot aan m'n pensioen in 1989 bij Philips Medi-
cal Systems Best in de systeemontwikkeling. 
 
In Brabant neergestreken 
In Eindhoven-Gestel bij m'n zuster op kamer wonend had ik 
er nog steeds geen notie van, dat er zoiets als Tongelre be-
stond. Na m'n huwelijk met Diny woonden we op het Adonis-
pad in Woensel. Een jonge wijk met voornamelijk jonge Phi-
lipsmensen die zich alleen maar leken te bekommeren om 
hun eigen en elkaars vakgroepverhogingen. 
 
En ik maar nog steeds geen wijkgevoel hebbend in die zin, 
dat er belangstelling was voor het wijkgebeuren, zo dat er 
was. 's Zondags wandelden we wel eens met de kinderen via 
het bruggetje bij de Oude Gracht over de Koudenhovenseweg 
(nu Wasvenpad) en verwonderden ons over een groenge-
schilderd houten gebouwtje dat verscholen lag tussen hoog 
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opgeschoten brandnetels en waar rare masten stonden die ik 
in m'n argeloosheid versleet voor ontvangstantennes van een 
militaire luisterpost. Wist ik veel dat dit het schuttershuisje en 
de schutsbomen waren van het Catharinagilde waar Cor van 
de Bilt de scepter zwaaide. Sterker nog, ik had nog helemaal 
geen notie van het cultuurhistorische fenomeen 'schuttersgil-
de'. En Tongelre lag nog steeds ver weg. Wel tuften we op 
onze Vespascooter vaak over de Urkhovenseweg op weg naar 
vrienden in Geldrop. Vlak voor de spoorwegovergang was 
men rond 1972 aan het bouwen en vol afgrijzen slaakten 
we de verzuchting: "In deze gribus zou ik noooooit willen 
wonen." Beste Tongerse mensen, nu niet meteen kwaad 
worden hoor! 
 
Toch in Tongelre 
Maar toch kwamen we, op zoek naar betere huisvesting, 
terecht in een van de spiksplinternieuwe woningen langs 't 
spoor in de Wapendragerstraat. Inderdaad mensen, die wijk 
waar we noooooit wilden wonen. Begon de toverkracht van 
Tongelre op ons in te werken en begon hiermee de binding 
met de wijk? Feit is dat het er goed wonen was in een jonge 
buurt met bewoners van divers pluimage en waar de onder-
linge contacten als vanzelfsprekend kwamen.  
Via een straatgenoot, Gerard van den Berge, kwam ik in 
contact met het Sint-Catharinagilde en werd om het schiet-
element in 1974 hiervan lid. Snappen deed ik het in het gil-
de nog steeds niet. Ik was er lid voor het schieten, maar al-
lengs ontdekte ik dat het culturele en sociale element bij het 
gilde ook belangrijk waren. En werd ik ingewijd in, om het 
zwaarwichtig te zeggen, de Brabantse aard. Het ging welis-
waar moeizaam, maar Diny en ik kwamen er met vallen en 
opstaan in. Voornamelijk dankzij de ‘guld’ met z'n gewone 
mensen die ons inwijdden in het Tongelrese.  
 
Eindelijk konden we zeggen dat er betrokkenheid was met 
het wijkgebeuren. En m'n herinneringen zullen dan ook 
sterk gekleurd zijn door alles wat ik met en door de ‘guld’ 
heb meegemaakt in en buiten Tongelre. De vergaderingen 
van de ‘guld’ bij moeke Manders, waar de sigarenrook te 
snijden was. Rook die werd uitgebraakt door de Regerend 
Deken Piet van de Wiel senior en deken-schatbewaarder 
Wim Huijbers.  
Door onze kinderen werden ze Piet-sigaar en Wim-sigaar ge-
noemd. Moeke Manders, steevast op de hoek aan de bar. Als 
ze vond dat er te lang werd 'geplekt' draaide ze in de winter 
stiekem de verwarming laag, zodat de plekkers door kilte be-
vangen wel moesten afnokken. Terwijl de gildebroeders, jong 
en oud elkaar jij-jouwden, was het opmerkelijk dat men mij in 
het begin halsstarrig met meneer en u aansprak. Het duurde 
enige maanden voordat ook ik 'unne gewone mens war' die je 
met gij kon aanspreken. Al wist ik in het begin nooit of ze me 
aardig vonden als ze tegen me zeiden dat ik ‘unne aorige 
war’.  
Dat de inleving niet zo gesmeerd ging moge blijken uit het 
feit dat er besmuikt werd gesteld dat we geen blijvers in de 
‘guld’ waren. Maar als je ergens plezier in hebt en er je schou-
ders onder wilt steken, het doet er niet toe of het de ‘guld,’ de 
carnavalsvereniging of de dahliaclub is, komt alles op z'n  
plaats terecht. Enfin, van het een kwam het ander.  
 

Toen er een vacature bij de overheid kwam, deed ik een 
speelse poging om, voorgedragen door tamboerse (tambeu-
se?) Noor Dingen, in het bestuur te komen. Piet van de Wiel 
junior had echter terecht de voorkeur van de leden. Maar in 
1976 hadden de leden voldoende vertrouwen en werd ik over-
heidslid. In 1978 vierde het Sint-Catharinagilde het vijfhon-
derdjarig bestaan met een groots gildefeest. Ingewijd en gesti-
muleerd door deken-schrijver Peter Bakermans mocht ik een 
bijdrage leveren aan de organisatie.  
 

Stond je daar als pennenlikker op het feestterrein bij het beu-
kenlaantje een poging te doen een schutsboom in te graven, 
werd je misprijzend aan de kant geschoven door Piet van de 
Nobelen (Martinusgilde) die terecht vond dat hij het beter 
kon. Als dit rivaliteit is tussen het Martinusgilde en het Catha-
rinagilde dan mag dit van mij.  
Na het gildefeest volgde ik Peter Bakermans op als deken-
schrijver, zeg maar secretaris.  
In deze functie ben je als het ware de centrale in- en uitgang 
voor alles wat het gilde met de 'buitenwereld' bindt, dus ook 
met het wijkgebeuren.  
Doordat je 'beroepshalve' hiermee bezig bent, maak je kontak-
ten met de andere Tongelrese verenigingen en ongemerkt ont-
staat er een binding met Tongelre.  
 
Volgende maand gaan we verder met  deze wisselpen !!!!!! 
 

Dinie en Rein Haase 



HARMONIE “DE EENDRACHARMONIE “DE EENDRACHT”HT”  

Na een pauze vanwege de feestdagen en    va-
kanties is hier weer ons maandelijks bericht 
van Harmonie De Eendracht. 
 
Dit keer wil ik iets vertellen over de opleidin-
gen die de Harmonie heeft.  
Vanaf dit jaar starten we met de opleiding zo-
als die ook op de Muziekscholen gegeven 
worden, het Hafa Raamleerplan genoemd. Het 
zit iets anders in elkaar dan de vroegere oplei-
dingen. Met name het solvège-gedeelte wordt 
zwaarder belast. Solvège wil zeggen dat je 
wat je hoort, na kunt spelen en dus weet welke 
noot je hoort en waar die op jouw instrument 
zit. Dit wordt meestal op een piano voorge-
speeld en zo leer je vanaf het begin je gehoor 
beter te ontwikkelen.  
 
De Harmonie heeft besloten om de A en B 
opleiding in huis te houden. Dit vanwege het 
feit dat we gekwalificeerde docenten hebben 
en onze leerlingen op deze manier wat dichter 
bij huis kunnen blijven en zich tegen   aan-

zienlijk lagere tarieven muzikaal kunnen 
scholen.  
Zeker voor de jongeren die graag slagwerk 
willen leren is er nog alle ruimte. In princi-
pe is het niet nodig om een eigen instru-
ment te hebben. De Harmonie probeert zo-
veel mogelijk haar leden van een instru-
ment te voorzien. 
 
Heb je interesse, neem dan contact op 
met : 
 
• Ilonka Trommelen 
• Harmonie De Eendracht 
• 040-2839356  
 
of loop even bij de Harmonie binnen. Op 
dinsdagavond wordt er vanaf 18.30 uur les 
gegeven. 
 
Wellicht ten overvloede: de Harmonie 
houdt haar repetities in Gemeenschapshuis 
De Ronde aan de Tongelresestraat.  

OP 24 MAART 2002 DOEN WE NOG EEN KEER HET EFTELINGCONCERT OVER  
IN HET KLOOSTER AAN DE PARKSTRAAT IN NUENEN.  

AANVANG : 15.00 UUR EN DE ENTREE IS € 7,50 

De komende maanden zijn enkele inloopmiddagen geor-
ganiseerd op basisschool De Boog. 
 
Deze middagen zijn voor ouders en belangstellenden pri-
ma geschikt om: 
 
• sfeer te proeven; 
• een kleutergroep te bekijken; 
• kennis te maken met de leerkrachten; 
• te zien hoe "De Boog" werkt.  
 
DEZE CREATIEVE MIDDAGEN ZIJN: 
 
Voor groep 1 en 2 op locatie Avondroodstraat:  
donderdag 21 februari, 14 maart, 18 april en 23 mei.  
Tijd: van 13.30 tot 15.00 uur. 
 
Voor groep 3 t/m 8 op locatie Koudenhovenseweg:  
donderdag 28 februari, 21 maart, 25 april en 30 mei.  
Tijd: van 13.30 tot 15.00 uur. 
 
Op deze middagen kunt u uw kind meenemen. 
 

Er is gelegenheid om uw kind in te schrijven. Wilt u dit 
wel voor 1 mei a.s. doen i.v.m. de planning van het ko-
mende schooljaar. Een informatiepakket ligt voor u klaar! 
 

U bent van harte welkom! 
Voor inlichtingen: 

P.C. Basisschool De Boog  
www.dse.nl/deboog 

Koudenhovenseweg-Zuid 202  
040-2811760  

Avondroodstraat 40 
040-2812198 

OPEN MIDDAGEN OPEN MIDDAGEN OPEN MIDDAGEN    
BASISSCHOOL DE BOOGBASISSCHOOL DE BOOGBASISSCHOOL DE BOOG   



 

Auto-inbreker aangehouden. 
 
Begin januari 2002 bespeurde de politie een verhoging van 
het aantal diefstallen uit auto's in de wijken Geestenberg 
en Muschberg.  
De diefstallen vonden meestal plaats in auto's die gepar-
keerd stonden in de omgeving Urkhovenseweg en de Van 
Gorkumlaan.  
 
De dader(s) sloegen veelal toe in de avond- en nachtelijke 
uren, zowel in het weekeinde als door de week. Niet alleen 
auto's waarin zichtbaar waardevolle spullen lagen werden 
door hem/hen bezocht. Het kwam voor dat de buit slechts 
een E.H.B.O.-koffer betrof. In elk geval was de braakscha-
de behoorlijk.  
 
De politie Tongelre had het vermoeden dat het om een en 
dezelfde dader(groep) ging gezien de werkwijze en heeft 
extra personeel ingezet om de dader(groep) te pakken.  
Ook werden diverse bewoners van de flats aan de  
Urkhovenseweg en vrijwilligers van het buurtpreventie-
project Muschberg gevraagd extra alert te zijn. 
 
Op woensdagavond 23 januari 2002 werd in een tijdsbe-
stek van anderhalf uur, meerdere keren in auto's inge-
broken in de wijk Doornakkers en ook een keer op de Urk-
hovenseweg.  
 
Door oplettendheid van buurtbewoners die de politie alar-
meerden kon een dader op heterdaad worden  
aangehouden op de Kaapseweg. De dader was in het bezit 
van een breekvoorwerp en een deel van de buit. De dader, 
een bekende van de politie, is op 24 januari 2002 in ver-
zekering gesteld ten behoeve van het verdere onderzoek. 
Het vervolgonderzoek wordt verricht door het Auto-
inbrakenteam van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost.  
 
• Paul Schmitz 
• Buurtbrigadier Geestenberg/Muschberg  

Even voorstellen: Paul Schmitz,  
buurtbrigadier Muschberg/Geestenberg. 

 
Gezien het feit dat het wijkblad Rond ‘t Hofke nu ook in de 
wijk Muschberg verspreid wordt, lijkt het mij een goede 
gelegenheid om mijzelf op deze wijze voor te stellen aan de 
bewoners van de wijk Muschberg en de overige lezers. 
Mijn naam is Paul Schmitz, 35 jaar oud en sinds 1987 
werkzaam bij de politie. Mijn loopbaan ben ik begonnen in 
Amsterdam en in 1991 ben ik overgestapt naar de Gemeen-
tepolitie Eindhoven. Na de reorganisatie in 1994 ben ik 
werkzaam geweest binnen de afdeling Eindhoven-Strijp en 
sedert oktober 2001 ben ik als buurtbrigadier werkzaam op 
het politiebureau Eindhoven-Tongelre. Mijn aandachtsge-
bied betreft het gebied Muschberg en Geestenberg (het ge-
bied tussen de twee sporen). 
 
De functie “buurtbrigadier” is ontstaan in verband met de 
vraag van de bewoners van Eindhoven om meer 
“aanspreekbaar blauw op straat”. In totaal zijn er vier buurt-
brigadiers werkzaam in Eindhoven-Tongelre. Iedere buurt-
brigadier heeft zijn eigen aandachtsgebied en is gekoppeld 
aan een netwerkinspecteur. In het verleden was de netwerk-
inspecteur het aanspreekpunt van de politie in de wijk.  
 
Sinds de invoering van de buurtbrigadier houdt de netwerk-
inspecteur zich meer bezig met beleidszaken, hoewel hij 
primair verantwoordelijk is voor de politiezorg in zijn aan-
dachtsgebied. Ad Brekelmans is de netwerkinspecteur voor 
het gebied Muschberg/Geestenberg. De taak van de buurt-
brigadier is “breder” dan die van de vroegere wijkagent. De 
buurtbrigadier richt zich primair op de reguliere politieta-
ken. Handhaving van de openbare orde, het verhogen van 
het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk zijn 
daarbij de aandachtspunten.  
 
Zelfredzaamheid onder de inwoners bevorderen is ook een 
van onze doelstellingen. 
 
Indien u mij wilt spreken, dan kunt u langskomen op het 
wekelijkse spreekuur in V.T.A.  ‘t Karregat, elke dinsdag-
avond tussen 19.00 – 20.00 uur.  
Ook kunt mij bereiken door te bellen naar het politiebureau 
Eindhoven-Tongelre, tel: 0900-8844.  
Indien ik afwezig ben, bel ik u zo spoedig mogelijk terug. 
 



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 

Het parochie-secretariaat (in het parochiecentrum aan de 
Molijnstraat) is alleen ‘s morgens (9.30 tot 11.30 uur) ge-
opend! 
Het parochiecentrum is voortaan ook per email bereik-
baar: parochietongelre@freeler.nl 
 
De diensten in onze parochie 
 
Eind februari worden de presentaties van de Eerste Com-
municanten 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. 
 
Als voorbereiding op Pasen worden er meditatie-
(communie) diensten gehouden. 
Op dinsdag 5, 12 en 19 maart wordt in de Jozef en Maria-
kerk een meditatie-communiedienst gehouden om 9.00 
uur. Op dezelfde dagen is er een meditatiedienst in de An-
toniuskerk, dan echter om 19.00 uur. 
 
Op donderdag 14 maart wordt een jaargetijdeviering ge-
houden in de Jozef en Mariakerk, om 19.00 uur, met zang 
van de Tongelrese Cantorij. 
Op donderdag 21 maart eveneens een jaargetijdeviering, 
echter nu in de Martinuskerk om 19.00 uur. De zang 
wordt dan verzorgd door het Martinuskoor. 
 
Op zondag 17 maart is de Vormselviering in de Martinus-
kerk om 11.00 uur. 
 
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. 

Parochiecentrum TongelreParochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5Molijnstraat 5  
5642 LV Eindhoven5642 LV Eindhoven  
Tel: 040 Tel: 040 -- 2811324 2811324  
Fax: 040 Fax: 040 -- 2812025 2812025  
Geopend: Geopend:   
ma, di, wo, do, vrijdama, di, wo, do, vrijdagg  
9.309.30--11.30 uur11.30 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 

FAMILIEBERICHTEN  
 
Overledenen:Overledenen:  
 
Harrie van der Steen,  ........... 83 jr., Herzenbroekenweg 
Anna Faassen-Brans,  ........... 90 jr., M.Begemanstraat 
Chris van Veen,  ................... 76 jr., Oude Doornakkersweg 
Nelis Rommers,  ................... 75 jr., ’t Hofke 
Augustina Meulemans,  ........ 96 jr., Pauwlaan 
Cor v.der Hulst,  ................... 80 jr., Nieuwegein 
Tonnie Tobben-Sanders,  ..... 85 jr., Paul Krugerlaan 
Gerarda v.Lint-Meeuws,  ....... 85 jr., Molijnstraat 
Stina Jansen-v.Kuringen,  ...... 76 jr., Dommelhoefstraat 
Henk van Overbeek,  ............ 67 jr., Mesdagstraat 
Harry Boots,  ........................ 73 jr., Apollovlinderlaan 
 
Dopen:Dopen:  
  
Tamira Schoonhoven,  .......... Klingelbeek 
Morris Stoutjesdijk, ..............  Helmond 
Joren Banens,  ..................... Den Haag 

KOFFIEZETTERS GEVRAAGD VOOR 
MARTINUSKERK  

 
ELKE 4E ZONDAG VAN DE MAAND:  

11.00 UUR.  
 
In het kader van ons jaarthema "Ontmoeten", drinken we 
sinds de Advent elk vierde zondag van de maand koffie in 
de kerk na de dienst van elf uur. 
We zoeken koffiezetters, die voor de dienst de koffie aan 
zetten en gereed maken en na de dienst inschenken. 
 
Voor eventuele inlichtingen en/of als u bereid bent om dat 
uurtje mee te helpen, neem dan contact op met het paro-
chiecentrum, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur. 

• tel: 2811324  
 

• pastor Th.v.d.Elzen 
 



Lammetjes kijken bij Cor & Josina 
De schapenstal met schapen en al vele lam-

metjes zijn weer te bezichtigen. 
 

Elke zondagmiddag in februari en maart. 
Open van 14.00 tot 17.00 uur. 

 
De toegang is gratis! 

 
Met vriendelijke groet, 

De schaapherder Cor Adriaans en Josina. 
 

Doolstraat 7, 5641 JL Eindhoven 
 

040-281 34 74 

DE OVERSLAG 
'BIJ GEBREK AAN SNEEUW' 

 
De Overslag nodigt u uit om deel te nemen 
aan het project: 'Bij gebrek aan sneeuw', dat 
plaats vindt op 22, 23 en 24 februari 2002 
in De Overslag, Hofstraat 89 te Eind-
hoven. 
 
Het thema 'Bij gebrek aan sneeuw' verwijst 
naar nostalgie, hang naar winterse bezighe-

den binnenshuis en winterse taferelen. Wij hopen dat zoveel 
mogelijk deelnemers met hun werk dit thema in alle aspecten 
kunnen laten zien. Zowel twee- als driedimensionaal werk is 
welkom. De Overslag is een kunstenaarsinitiatief, dat zich richt 
op het presenteren van de ontwikkelingen binnen de hedendaag-
se kunst.Bij dit project richt De Overslag zich op een ander en 
nieuw publiek. 
Het project wordt geopend middels een winterfeest, met glüh-
wein en winterse hapjes in een warme muzikale ambiance op 
vrijdagavond 22 februari. 
Het werk is verzekerd gedurende de periode dat het in de ruimte 
van De Overslag aanwezig is. Er zijn voor de deelnemers geen 
kosten verbonden aan de expositie. 
Elke deelnemer krijgt 10 uitnodigingen voor eigen mailing. 
De Overslag verzorgt overige mailing en publiciteit. 
Inleverdata zijn woensdag 20 februari van 9.00u. tot 13.00u, en 
donderdag van 13.00 u tot 17.00u.  
Het werk kan dinsdag 26 februari van 9.00u. tot 13.00u. opge-
haald worden. 
 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project of weet u 
iemand die graag mee zou willen doen, neem dan contact op 
met De Overslag: tel 040 2815503. 
 
Dit project is nadrukkelijk bedoeld voor amateur-kunstenaars, 
hobbyisten en buurtbewoners. 

 

RKVV TONGELRERKVV TONGELRERKVV TONGELRE   
   

De voetbalvereniging Tongelre is met spoed op 
zoek naar een accommodatie  medewerker voor 4 
avonden in de week (18.00-21.00 uur) en in het 
weekend. De werkzaamheden houden o.a. in: de 
uitgifte en inname van materialen, het openen en 
sluiten van de accommodatie, het wedstrijdklaar 
maken van de wedstrijdvelden. We zoeken naar 
een enthousiaste man/vrouw die stevig in zijn/haar  
schoenen staat. 
 

Wij bieden een royale financiële en  
materiële vergoeding. 

 
Voor informatie en aanmelding kunt U zich wen-
den tot het dagelijks bestuur van de vereniging te 
weten  
 
• P. Spijkerboer (tel. 2812801) of  
• J. de Ridder (tel. 2815030). 



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

 
 
Maandagmiddag  -  Fiets & Wandelgroep 55+ 
Wandelen:  25 febr; 11 mrt en 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, sjoe-
len, diverse spelen, alles naar keuze. 
Elke dinsdag:  
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van 
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje. 
Elke woensdag: 
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezellig-
heid in ‘t wijkcentrum. 
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur. 
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze, 
van 14.00 - 16.30 uur. 
KIENAVOND 3e woensdag van de maand  vanaf 20.00 uur. 
Elke donderdag: 
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur, 
goeie koffie, goeie buurt! 
 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
 

Elke dinsdag: 
KOFFIE- UURTJE voor NIET-ROKERS, van 10.00 - 11.30 uur, 
goeie koffie, goeie buurt! 
Elke dinsdagavond: 
DANSEN voor 50-plussers vanaf 20.00 uur.  
Elke vrijdag: 
SCHILDEREN van 20.00 - 22.30 uur, aspirant-schilders zijn van 
harte welkom. 
Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel.  281 13 68 
 

KKKIENENIENENIENEN   
Elke maand (1x) op een woensdag is er 

kienen in 't Oude Raadhuis.  
 

Op woensdag   
20 februari en 

20 maart  
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 mee-
spelen. 

DANSEN 
   

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.  

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 van-
af 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 

RONDJE TONGELRE 
EERSTE DEEL 

Naar aanleiding van het boek “Tongelre oh Tongelre” dat 
thans heel actueel is, wordt op zondag 14 april een fietsrou-
te georganiseerd die voert langs historische en markante 
gebouwen en plekjes in Tongelre. 
Voor eenieder die Tongelre liefheeft is dit een gelegenheid 
bij uitstek om met andere ogen en in eigen tempo kennis te 
maken met het waardevol historisch erfgoed waaraan Ton-
gelre rijk is. 
Deelnameformulieren zijn vanaf 25 
maart verkrijgbaar bij de conciërge 
van 't Oude Raadhuis,  't Hofke 15.  
 
Kosten € 2,30  
(inclusief een uitvoerige routebe-
schrijving en een kop koffie of thee). 
 
Vertrek vanaf : ‘t Oude Raadhuis 
 
Tijd: 13.30 - 17.00 uur. 
Rondje Tongelre Deel 2 vindt plaats op zondag 1 sept. a.s. 



KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN 
St. Martinus TongelreSt. 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 

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op het Stads-
deelkantoor 
Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 
2002 kunt u op het Stadsdeelkantoor allerlei informatie krijgen 
over die verkiezingen. In een speciale verkiezingshoek vindt u 
informatiemateriaal van de Eindhovense politieke partijen. Ook 
ligt er algemene informatie van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken waarin het hoe en waarom rondom de verkiezingen nog 
eens uit de doeken wordt gedaan. Bovendien is er een computer 
geïnstalleerd waar u via een speciale aansluiting allerlei moge-
lijkheden heeft om hierover nóg meer te weten te komen. 
Overigens zal het Stadsdeelkantoor Tongelre, zoals alle andere 
stadsdeelkantoren trouwens, tijdens de verkiezingen van 6 maart 
ook dienst doen als stembureau. Dat geldt uiteraard alleen voor 
de mensen die in Tongelre in stemdistrict 52 wonen (het nummer 
en bijbehorend stembureau staan op uw  oproepingskaart). 
 
Verrotte (perkoen)palen rondom Karregat 
Al enige tijd ontvangt het Stadsdeelkantoor Tongelre klachten 
over de houten palen rondom het Karregat. De houten perkoen-
palen zijn ernstig aangetast door houtrot en als gevolg daarvan 
zijn er ondertussen een aantal palen helemaal verdwenen.  
De gemeente (Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) heeft 
inmiddels een onderzoek gedaan naar mogelijke gevaarlijke situ-
aties als gevolg van het ontbreken van de palen. Ondanks dat er 
geen direct gevaar aanwezig is werd toch voorgesteld om op een 
zo kort mogelijke termijn iets aan het probleem te doen. Voor 
het benodigde geld is door DSOB een verzoek gedaan aan het 
college van B en W om extra geld beschikbaar te stellen. Dat 
extra geld is er nu. Op dit moment wordt door de DSOB gestart 
met de voorbereiding. Volgens planning worden de werkzaam-
heden in 2002 uitgevoerd. 
 
Ecoteam allochtonen 
Het gaat niet goed met het milieu. Dat is niets nieuws. Besparen 
op elektriciteit, gas en water is goed voor het milieu en levert 
geld op. Daarvoor draaien al enige jaren Eco-teams. In een Eco-
team verkent u, samen met zo’n zes tot acht personen, hoe u het 
beste energie kunt besparen. Uit onderzoek van de Stichting Mi-
lieu Educatie (SME) bleek dat met name in allochtone huishou-
dens nog veel op energie bespaard kan worden. In Tongelre (en 
in Helmond) is daarom enige tijd geleden begonnen met het op-

leiden van Marokkaanse en Turkse coaches die de Eco-teams 
begeleiden. Zij zijn nu zover dat zij kunnen beginnen met hun 
teams. Ook hebben zij de beschikking over brochures en werk-
boeken in hun eigen taal. Bent u geïnteresseerd of heeft u vra-
gen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Eco Team-
centrum Noord Brabant (Carla Heisteeg) op nummer:  
040- 237 79 30. Vooral allochtonen worden verzocht zich aan te 
melden voor deze Eco-teams. 
 
Onderwerpen gezondheidswijzer 
Iedere twee weken besteedt de GGD  extra aandacht aan een be-
paald gezondheidsonderwerp. Tijdens die periode liggen er in de 
leeshoek van het Stadsdeelkantoor folders en brochures ter inza-
ge met betrekking tot dat onderwerp. De onderwerpen voor de 
komende tijd zijn: 

• Vanaf 18-02-02:  paniekstoornissen en fobieën 

• Vanaf 04-03-02:  vrouwen: zwangerschap/pilgebruik 

• Vanaf 18-03-02:  fibromyalgie (spierpijn/reuma in het bind  
                           weefsel)  

• Vanaf 02-04-02:  obstipatie 

• Vanaf 15-04-02:  glaucoom (oogziekte) 

• Vanaf 29-04-02   eetgewoonten van jongeren 

• Vanaf 13-05-02:  urine-incontinentie 
 
Het stadsdeelkantoor is geopend: 
 
maandagmaandag                                                              15.00 tot 19.00 uur15.00 tot 19.00 uur  
dinsdag tot en met vrijdagdinsdag tot en met vrijdag              09.00 tot 13.00 uur.09.00 tot 13.00 uur.  
Buiten deze oBuiten deze openingstijden kunt u natuurlijk ook op afspraak bij ons peningstijden kunt u natuurlijk ook op afspraak bij ons   
terecht.terecht.  
 
Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 238 45 00 opTelefonisch zijn wij te bereiken op nummer 238 45 00 op                                        
maamaandagndag                                                 09.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 19.00 uur 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 uurdinsdag tot en met vrijdag 09.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.00 uur    
  
En per En per ee--mail:  mail:  stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl                    
 
Stadsdeelkantoor Tongelre 
Generaal Bothastraat 1 
5642 NJ Eindhoven 

Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven 



SENIORENVOORLICHTER WORDEN, 
IETS VOOR U? 

 
LEUK, ZINVOL ÈN BELANGRIJK. 

 
Loket W/  Welzijn Ouderen Eindhoven start op maandag-
middag 18 februari 2002, van 13.30 uur - 16.00 uur de 
nieuwe cursus “Seniorenvoorlichter”. Deze cursus is be-
doeld voor mensen die graag iets voor ouderen willen doen 
door als vrijwilliger op een Informatie Advies Centrum 
(IAC) te gaan werken. U kunt kiezen uit vrijwilligerswerk 
als 75+ huisbezoeker (eigen tijdsindeling), als balie- en 
telefoonmedewerker (werken via een vast rooster) in een 
van de IAC’s in Eindhoven, of een combinatie ervan. 
 
Als Seniorenvoorlichter bent u eigenlijk een wegwijzer 
voor ouderen vanaf 55 jaar. 
 
Op het IAC kunnen de ouderen met allerlei vragen bij de 
Seniorenvoorlichter terecht. De Seniorenvoorlichter biedt 
een luisterend oor en een helpende hand. Wijkbewoners 
wordt gevraagd of ze klusjes kunnen en willen doen voor 
andere ouderen. Vanuit het IAC vinden er door de senio-
renvoorlichter huisbezoeken plaats bij mensen die 75 jaar 
of ouder zijn. 
 
Een Seniorenvoorlichter wordt geboden: 
• Afwisselend vrijwilligerswerk; 
• leuke contacten met collega’s; 
• professionele begeleiding (door de Ouderen Adviseurs 

van Loket W); 
• basiscursus gesprekstechnieken en basiscursus omgaan 

met de computer; 
• de mogelijkheid iets te kunnen doen voor ouderen in 

uw eigen (of een andere) wijk; 
• veel gezelligheid. 
 
Van een  Seniorenvoorlichter wordt verwacht 
dat hij/zij: 
• 1 tot 2 dagdelen per week werkzaam wil 

  zijn; 
• deelneemt aan de cursus informatieve 

  middagen (om bij te blijven); 
• Een open houding en brede belangstelling 

  heeft; 
• de privacy van mensen kan  bewaken; 
• deelneemt aan het overleg met collega's en 

  de ouderen adviseur van Loket W. 
 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, is 
gratis en start op maandag 18 februari 2002 
van 13.30 uur – 16.00 uur,  
• in het Rode Kruisgebouw,  
• Willem van Konijnenburglaan 6, Eindhoven.  
 
Voor meer informatie of aanmelding kan men bellen naar 
Loket W/ Welzijn Ouderen Eindhoven. Tel. 238.54.64. 
 
 

“Gezellig en pittig sporten en bewegen”. Dit zijn de 
kernwoorden van Seniorfit. Seniorfit is een vorm van 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) voor actieve 55 
plussers. Seniorfit wordt op verschillende locaties in 
Eindhoven georganiseerd door Loket W/ Welzijn Oude-
ren Eindhoven.  
 
Onder deskundige begeleiding van (meestal) 2 docenten 
kunt u iedere week aan uw conditie werken. Overdag 
worden er in verschillende sporthallen in Eindhoven al-
lerlei takken van sport en beweging aangeboden. Er 
wordt begonnen met een gezamenlijke warming-up op 
muziek. Daarna kunt u kiezen uit allerlei sporten zoals 
bijvoorbeeld basketbal, volleybal of badminton. (Het vol-
gen van de sportactiviteiten is wel een vereiste). Ook 
worden er grondoefeningen gedaan 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 de gelegenheid om, onder het ge-
not van een kopje koffie of thee, lekker bij te kletsen.  
 
U bent van harte welkom om een keer (vrijblijvend) te 
komen kijken op een van de bijeenkomsten. Ook kunt u 
deelnemen aan een gratis proefles.  
 
Wilt u meer weten over Seniorfit en over de plaatsen en 
tijden? Neem dan contact op met Loket W / Welzijn Ou-
deren Eindhoven. Telefoon: (040) 238.54.64 
 
Veel sportplezier toegewenst. 
 

Seniorfit, sporthal Eckart 

SSSENIORFIT: VOOR ENIORFIT: VOOR ENIORFIT: VOOR    
ACTIEVE 55 PLUSSERS.  



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 

zondag 24 febr Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 3 mrt Ds B.J. v. Haarlem 

zondag 10 mrt Ds J.J. v. Zoelen 
afscheidsdienst 

zondag 17 mrt Ds M. v. Duyn 

zondag 24 mrt Ds H. Hessels 

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

Voor dit uitdagende werk zijn opleiding en leeftijd niet van belang. Ieder die 
ouder is dan 18 jaar en denkt dat dit werk iets voor hem of haar is, wordt na 
aanmelding uitgenodigd voor een selectiegesprek. Als het klikt van beide kan-
ten dan volgt een training van drie maanden (10 maandagavonden en twee za-
terdagen). Hierin wordt veel aandacht besteed aan gespreksvaardigheid en 
thema' s als pesten, mishandeling, seksualiteit. 
 
Wat moet een medewerker in huis hebben? Het is van belang dat je dicht bij de wereld van 
jongeren staat, dat je op de hoogte bent van wat er leeft, dat je met humor en zonder taboes 
over heel verschillende onderwerpen kunt praten. Je moet stevig in je schoenen staan, tegen 
een (verbaal) stootje kunnen en naar jezelf durven kijken. 
De Kindertelefoon biedt een gedegen ervaringsplek, waarin je een groep enthousiaste col-
lega's vindt, zeer afwisselend werk en professionele begeleiding en trainingen.  

 
Naast het telefoonwerk kun je je ook bezighouden met taken als publiciteit, 

voorlichting, sociale kaart en roosteren. 
Wil je hieraan meewerken, ben je ongeveer 20 uur per maand beschikbaar 
tijdens de openingstijden van de Kindertelefoon en ben je daarnaast bereid 

om tijd en energie te steken in trainingsavonden, dan ben je van harte 
welkom op een selectieavond.  

 
Voor meer informatie kun je bellen tijdens kantoortijden naar  
040 - 212.53.53. 

 
                                       De eerstvolgende inwerktraining start 11 maart 2002. 

KINDERTELEFOON ZUIDOOST-BRABANT ZOEKT VRIJWILLIGERS (MN) 



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

Gevraagd: 
Huishoudelijke hulp 
℡℡: : 040-281 22 27 

 
GEZOCHT: 

 
Degene die op vrijdag 7 december 2001 's avonds 
onze zoon Nick vanuit Tongelre veilig naar huis 
heeft gebracht.  
Wij zouden hem graag persoonlijk bedanken, maar 
weten helaas geen persoonsgegevens. 
Wilt u contact met ons opnemen? 
℡℡:  06 - 21 66 74 94. Bedankt. 

 
GEMENGD ZANGKOOR SIREJENKA 

 
Op zondag 24 februari 2002 wordt een vlooien-
markt gehouden in gemeenschapshuis De Ronde, 
Tongelresestraat 146 te Eindhoven. 
De baten hiervan komen ten goede aan de Missie 
en aan Gemengd Zangkoor Sirejenka. 
De zaal is geopend van 10.00 tot 15.00 uur. 
De toegangsprijs is € 0,50. 

Laatste kans op het boek 
Tongelre oh Tongelre (herdruk)  

 
Door grote belangstelling was het boek 'Tongelre oh Tongelre' reeds na 

enkele maanden uitverkocht. Voor degenen die nog geen exemplaar hebben 
kunnen bemachtigen, is er goed nieuws. Bij voldoende inschrijvingen gaat 
auteur Tonny van den Boomen in maart/april over tot een herdruk van 500 

boeken. Reserveren is gewenst en kan via ℡  2813876 of ℡  2817584. 

Voor eigentijdse en kopie antieke meubelen  
in zowel eiken als kersen 

Ook voor een deskundig woonadvies 
Collseweg 4 
5641 JN Eindhoven 
Tel:  040-2811638 
Fax:  040-2810537 

Openingstijden: 
di-do    :     12.00-17.30 
vrij       :     10.00-20.00 
za         :     10.00-17.00 

EIGENTIJDS IN KLASSIEK WONEN 

De Collse Hoek 
E I N D H O V E N 

UITNODIGING 
 

De vijftigste verjaardag van de Tongelrese beeldhouwer 
Marti de Greef en het verschijnen van een publicatie over 
zijn werk is voldoende reden voor ”Museum Kempenland, 
Eindhoven” om een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk in te richten in de reeks “Beelden aan bod”. 
 

MOMENTEN 
MONUMENTAAL GEVANGEN 

BEELDHOUWER MARTI DE GREEF 50 JAAR. 
 
Tot en met 10 maart 2002 is de expo-
sitie van dinsdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.  
 
Op maandag is het museum gesloten. 
 



GGGASTGEZINNEN GEZOCHT!ASTGEZINNEN GEZOCHT!ASTGEZINNEN GEZOCHT! ! ! !   
VOOR DRIE WEKEN EEN VOOR DRIE WEKEN EEN VOOR DRIE WEKEN EEN KIND IN DE ZOMERVAKAKIND IN DE ZOMERVAKAKIND IN DE ZOMERVAKANTIE.NTIE.NTIE.   

   
U kunt met uw gezin heel veel betekenen voor: 
…een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen; 
…een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend; 
…een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt; 
…een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt; 
…een kind dat niet meer huilt na een paar klappen; 
…een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt; 
…een kind dat ze kansarm noemen door zijn ervaringen; 
…een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen; om-

dat er geen papa is en mama de hele dag moet werken. 
 
Geef een kind waarvoor niets zeker is, de aandacht die voor u zo van-
zelfsprekend is. 
 
De Stichting Europa Kinderhulp wil deze kinderen ken-
nis laten maken met "de gewone" wereld.  
Het probleem is alleen: wij komen veel gastgezinnen 
tekort.  
Daarom zoeken wij gastouders. 
 
Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde 
beschikken om een kind voor drie weken tijdens de zomerva-
kantie in huis te nemen. Er staat geen vergoeding tegenover, 
maar het geluk dat u zo'n kind bezorgt, is onbetaalbaar. 
De vakantiedata van de kinderen voor 2002 zijn: 
         Groep:                                   Periode: 
• Nederland                                  22 juli - 9 augustus 
• Frankrijk - Armée du Salut        30 juni - 21 juli 
• Frankrijk - SPF                          20 juli - 10 augustus 
• Engeland - Londen                    22 juli - 9 augustus 
• Duitsland - Hannover                  8 juli - 27 juli 
• Duitsland - Berlijn                     15 juli - 2 augustus 
 
De leeftijd van de kinderen ligt op het moment van aankomst 
tussen 6 en 12 jaar.  
Gedurende het verblijf van de kinderen kunt u uiteraard altijd 
rekenen op de steun en begeleiding van een van onze mede-
werkers. 
 
Het keurmerk Centraal Bureau Fondswerving (CBF) heeft Stichting Europa Kinderhulp in 
januari 2001 ontvangen; dit betekent dat de Stichting voldoet aan de keurmerk voorwaarden.  
Financieel is Stichting Europa Kinderhulp afhankelijk van bijdragen van donoren en 
sponsorgelden. Draagt u deze kinderen een warm hart toe en wilt u dat financieel ondersteunen,  
dan is uw donatie welkom op: 
 
Giro 1593121 t.g.v. Stichting Europa kinderhulp regio Noord-Brabant Eindhoven 
 
Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld gastouder worden, dan kunt u onze site bezoeken: 
www .europakinderhulp.nl of contact opnemen met Leon van der Aa, telefoon 040 - 2815607. 

Nodig kinderen uit voor een korte vakantie. 
Word gastgezin. 

 
BEL:040 --28156072815607 



Oude foto’s gevonden in ‘t 
archief van ‘t Oude Raad-
huis. 
Bijna alle foto’s zijn aan Ton-
ny van den Boomen gegeven 
voor eventuele plaatsing in 
zijn volgend boek. 

Bloemsierkunst. 

Huiswerkgroep. 

In de bus. 



 De oplossing van de puzzel uit het januari-hofke was: 
Boer wat zeg je van mijn kippen. 
 
Prijswinnaars zijn: 
Jo Deckers (8 jaar), Hageheldlaan 34 
Esther Heijmans, Morgenroodstraat 24 



Oplossing van vorige maand was: 
 “vitaminerijk”. 

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
• Mevr. G. Bons 
• Hobbemastraat 4 
• De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
• Schildersbedrijf Kuiten 

• Tongelresestraat 434 

• ℡℡:  040-2811344 

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 maart 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. 
• Kapper Roland 
• Tongelresestraat 403B 
• ℡℡: 040-2813071 
 

Aangenaam  

Aantrekkelijk  

Aftershave  

Aroma 

Bloem  

Bodylotion  

Ceder  

Dennengeur  

Deodorant  

Eau de cologne  

Eau de parfum  

Eau de toilette  

Essence  

Eucalyptus 

Geurstoffen  

Geurtje  

Inspiratie  

Lekker  

Lelietje-van-dalen  

Limoenen  

Luchtverfrisser  

Natuurlijk  

Neus 

Opsnuiven  

Optimistisch  

Opwindend  

Oriental  

Persoonlijkheid 

Reukwater  

Romantisch  

Seringen  

Smaak  

Talkpoeder  

Toiletspray  

Uitdagend  

Universeel  

Ventilator  

Verstuiver  

Verwaaien  

Viooltjes  

Vrouwelijk  

Zeep 


