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Druk, druk, druk, wie heeft het tegenwoordig niet druk?
We rennen van de ene bijeenkomst, afspraak en vergadering naar
de andere.
En dat is niet alleen weggelegd voor mensen met een druk zakenleven.
Ook degenen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen hebben door hun vele afspraakjes vaak tijdgebrek.
Ze moeten niet alleen de verjaardagen van familie en vrienden
bijhouden, boodschappen doen en op kleinkinderen passen, maar
ook naar een cursus, een lezing, het kaartclubje enz.
Bij dat alles willen we allen ook nog wat tijd overhouden voor
onze hobby’s en… huisgenoten.
Als we dan eindelijk rustig thuis zitten met een kopje koffie en
een muziekje, ligt daar de krant en de lectuur die via de brievenbus ons huis is binnengekomen, waaronder “Rond ’t Hofke”.
Gelukkig heeft de bezorger/bezorgster van uw wijk, ondanks alle
drukte, toch nog tijd gevonden om ons wijkblad bij u te bezorgen.
Wij waarderen het bijzonder dat wij maandelijks een beroep op
hen kunnen doen. Om onze erkentelijkheid te tonen hebben wij
hen ook dit jaar weer uitgenodigd voor een gezellig avondje.
Maandagavond 25 maart zijn zij allen van harte welkom in het
Oude Raadhuis. Op een enkele uitzondering na zullen wij hen daar allen
weer ontmoeten, want de ervaring
heeft ons geleerd, dat zij daar, ondanks
alle drukte, ieder jaar weer tijd voor
maken.
U mag nu omslaan.
Lekker genietend van de rust wensen
wij u veel leesplezier.

E-mailadres:
p.haans@hccnet.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Postabonnement:
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Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
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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.

BETROKKENHEID BIJ OU
UD
D-TONGELRE?
Vervolg van vorige maand, de wisselpen van Rein Haase.
Je gaat het vanzelfsprekend vinden dat de gildeactiviteiten
Tongelre ten goede moeten komen. En ‘t ergert je als een georganiseerde activiteit, blijkens het geringe bezoekersaantal,
geen weerklank vindt bij de wijkbewoners. En je blijft naar
wegen zoeken om die weerklank op te roepen.

vrouw Tonnie waar de kinderen in de boerderij altijd verse
eitjes gingen halen. Toen we pas in Tongelre woonden kwam
'Jan de melkboer' nog met paard en wagen langs de deur. Z'n
paard liet eens een paardenvijg vallen vlak voor de deur van
een buurvrouw, die Jan adviseerde: "Melkboer kunt u geen
zak onder het paard hangen om de vijgen op te vangen?"
Waarop Jan recht-toe-recht-aan zoals we hem kennen ripos-

In 2003 zal het vijfhonderdvijfentwintigjarig bestaan worden
gevierd. Met een gildeverbroederingsfeest bij ons schietterrein
Catharinahof aan het Wasvenpad
bij de Van Oldenbarneveltlaan.
De Tongelrese wijkbewoners willen wij een activiteit midden in
het 'dorp' op 't Hofke aanbieden.
Ons staat een activiteit voor ogen
in symbiose met een andere wijkactiviteit. Want zeg nu zelf, de
verenigingen horen de bindende
elementen in de wijk te zijn.
In de jaren als 'Tongelrese' heb ik
kennis gemaakt met de typisch
Brabantse aard die zich vooral
karakteriseerde in de oudere gildebroeders die helaas zijn overleden. Driek van der Putten, de
meest eigenwijze gildebroeder die ik gekend heb. Hij wist
alles en veel beter dan wie dan ook. Op de verjaardagsbezoekjes bij hem thuis in de Kuilenstraat werd je dan onthaald
op verhalen over het boerenleven waarvan ik de helft door het
dialect niet kon 'vertalen' en de andere helft door het typische
boerenvakjargon niet begreep.
Gelukkig was er dan Tini Aarts die me wegwijs maakte:
"Rein, unne kaerschop is unne schuur", of iets van die strekking. Harrie Geurds, die schuddebuikend lachend kon vertellen over z'n wilde jaren als voerman bij Van Gend & Loos en
als schutter bij de guld. En niet te vergeten Franske van Gastel
met z'n pretoogjes die Diny altijd in de maling nam: "Diny
wilde gij m'n zilvervest poetsen, da kende gij zo skon; mee
d'n zeever zulde gij wel moeite hebben om ut weg te krijgen."
Ook hoor ik hem nog in het deftige restaurant De Pettelaar bij
Den Bosch, waar we met het gilde waren neergestreken na
een gildefeest, commentaar leveren op de drie riksen die hij
moest betalen voor een glas cognac: "Wa, zoveul geld veur da
kladje?" En de introverte Sjef van Poppel met z'n hartelijke

Dinie en Rein Haase: ‘t nieuwe koningspaar met
‘t oude koningspaar Thea en Jan vd Berge

teerde met: "Ach mevrouwke, da helpt niet. Ik heb er al jaren
een zak onder hangen maar schijt er toch steeds langs." Heerlijk, deze ongecompliceerde no-nonsens constatering! En Jan
kennende, zal hij het me niet kwalijk nemen dat ik z'n uitspraak ongekuist heb weergegeven.
Ach, een keur aan herinneringen die caleidoscopisch aan me
voorbijtrekken. Francien Nouwen van de VéGé waar je altijd
zo dorpsrustig lang moest wachten, de hoogbejaarde vader als
een stille wachter op de achtergrond. Door onze boodschappende kinderen 'Francien centje' genoemd, omdat ze altijd
zorgzaam zei dat ze de centjes (wisselgeld) goed moesten bewaren. Het sociale rustpunt in de friettent tegenover de kerk,
na een laat afgelopen schietwedstrijd als er nog een snelle hap
moest komen. Met een gezellig praatje tijdens het wachten,
eerst bij Jantje met z'n zwarte vetleren jasje, later bij Chrissie
in haar onwezenlijk smetteloos witte outfit.
(Vervolg op pagina 4)

(Vervolg van pagina 3)

En dan de Tongelrese kroegen en cafés die Diny en ik frequenteren, al of niet geïnspireerd door de guld of Tonnie van den
Boomen's kroegenboek en waar het dorpsleven zich bevrijdend
ongenuanceerd afspeelt.
Zo zou ik me nog bladzijden vol kunnen herinneren, maar laat
het hierbij, omdat ik vrees al meer redactionele ruimte in beslag
te hebben genomen dan netjes is. Samenvattend, Dini en ik voelen ons in Tongelre 'senang', oftewel we hebben hier d'n aard.
Koningschappen bij Catrien
Dinie van de Voort noemde me koning van het gilde. Inderdaad,
dit voorrecht viel me voor het eerst ten deel in 1983. Het zilveren schild dat aan deze drie koningsjaren herinnert, verwijst in
de afbeelding van een kaketoe naar m'n tropisch verleden.
Van 1995 tot 1998 was ik voor de tweede maal koning en het
koningsschild van deze periode geeft in de moderne ganzenveer
de PC, de secretariaatsfuncties weer die ik mocht bekleden in
het Catharinagilde, de Noord-Brabantse gildenfederatie en de

koningsschild

Het was me een eer en genoegen de
wisselpen te hebben mogen hanteren.
Rein Haase.
Ik draag bij deze, de wisselpen
gaarne over aan
Tonnie van den Boomen,
ons 'Menneke van het jaar'
en sinds kort ook redactielid
van Rond ‘t Hofke.

Eed aflegging

Europese federatie van gilden en schutterijen. Deze functies heb ik vorig jaar
aan de wilgen gehangen met de bedoeling om als 'ghemein guldbrueder' verder
te gaan. Maar blijkbaar vreesde de voorzienigheid dat ik dan in een diep gat zou
vallen en liet me in september vorig jaar voor de derde keer koning worden. En
zo blijfde bezig en blijf je door de representatieve koningsplichten verbonden
met de wijk.
Tongelre in hardware
M'n herinneringen zijn te beschouwen als de programmasoftware van het goede
leven dat ik heb in Tongelre. Toch wist ik tot voor kort, bar weinig van de geschiedenis van de hardware in Tongelre, gevormd door de straten, huizen, buurten, wijken en natuurgebieden. Daarin ben ik het vorig jaar behoorlijk bijgeschoold toen ik Tonnie van den Boomen mocht bijstaan in het concipiëren van
z'n boek 'Tongelre, Oh Tongelre'. M'n door Dinie van de Voort toegeschreven
betrokkenheid met Oud-Tongelre lijkt hierdoor toch bewaarheid te worden.
Maar die diepe, brede, intense en haast bezeten betrokkenheid die Tonnie van
den Boomen met Tongelre heeft, zal en kan ik nooit waarmaken. Die laat ik aan
Tonnie en ik geef hem gaarne de gelegenheid om daarvan te getuigen in deze
rubriek.

HARMONIE “DE EENDRAC
CH
HT”
Zoals altijd met mensen die menen dat ze het druk hebben
wordt de kopij weer op het nippertje verzonden.
Naar aanleiding van het laatste artikel heeft een aantal
mensen de weg naar de Harmonie weten te vinden in verband met de opleidingen.
Wat wij als Harmonie nog missen is de aanmelding van
jeugd voor het slagwerk. Eigenlijk is dat voor mij een
vreemde zaak. Welke knul vindt het nu niet geweldig om
eens gezellig uit zijn dak te kunnen gaan op
een snaretrom of op tim tommetjes of wat er
zoal in slagwerkland gebruikt wordt.
Ik doe het zelf nog wel. We hebben een uitstekende instructeur, die vaak voor ons zelf de
stukken schrijft. Dit ook vanwege het feit dat
er weinig bladmuziek voor slagwerkgroepen
is. Ons jongste lid is 7 jaar en ik weet zeker
dat hij het hartstikke leuk zou vinden om met
wat meer jeugd te kunnen spelen.
De kar wordt nu getrokken door een enthousiaste groep op middelbare leeftijd zijnde heren en dames,
maar het ligt toch in de bedoeling om het stokje door te
geven aan de jeugd.
Dus bij deze: schroom niet en kom op.

Programma voor dit jaar
In het vorige blad heeft al een verwijzing gestaan naar het
Eftelingconcert dat nog een keer gegeven wordt in het
Klooster in Nuenen op zondag 24 maart aanstaande.
Mocht u kaartjes willen kopen, dan kunt u bellen naar
nummer: 040-2839356 (of inspreken op de voice-mail).
Op 4 mei is de Harmonie weer paraat om de avondvierdaagse binnen te halen en op 12 mei kunt u
naar ons luisteren bij het Stadspaviljoen in de
Kiosk.
Om u vast een voorproefje te geven van wat
er gaat komen dit jaar, verklap ik vast dat het
Kerstconcert dit jaar niet gegeven wordt in
de Ronde, maar het ligt in de bedoeling om
op 21 december in de Kiosk een Kerstconcert
te geven met een bekende zanger en hopelijk
met de Brabantzangers. Ik kom hier zeker
nog op terug.
Tot volgende maand.
Harmonie De Eendracht
Uw correspondent Ilonka Trommelen vanuit Nuenen.

DOKTER D. TER BRAAK HEEFT AFSCHEID GENOMEN VAN ZIJN PATIËNTEN.
Donderdag 28 februari 2002 was de laatste werkdag van
dokter Ter Braak.
Geboren in Eibergen (Gelderse Achterhoek) op 16 maart
1942. Hij begon zijn loopbaan in 1972 bij de Philips huisartsendienst in de Willemstraat.
In 1981 kwam hij naar Tongelre.
Hij was tot 31-12-‘88 werkzaam in het Karregat en
verhuisde op 1-01-‘89 met zijn collega’s naar het
gezondheidscentrum aan de Ceramlaan.
Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat hij 30
jaren klaar stond voor zijn Tongelrese patiënten,
dertig jaren van helpen en zorgen, van meevoelen,
meeleven, meedenken en zoeken naar middelen om
leed te verzachten en dat alles op vaak zeer ingrijpende
momenten in iemands leven.

Een dokter waarmee je niet alleen alle lief, maar vooral
ook alle leed hebt gedeeld en die in kritieke en spannende
periodes van je leven alle vertrouwen geniet, kan niet zomaar vertrekken, daar hoort een passend afscheid
bij. Dokter Ter Braak begreep dat en heeft al zijn
patiënten de gelegenheid geboden om rustig in een
persoonlijk gesprek afscheid van hem te nemen.
Vele dankbare patiënten hebben daar gebruik van
gemaakt; zij hebben hun waardering uitgesproken
voor zijn goede zorgen en hem van harte nog vele
welverdiende goede jaren toegewenst.
Dokter Ter Braak laat zijn patiënten beslist niet onverzorgd achter.
Dokter Hein Locht (35 jaar) heeft per 1 maart 2002 al zijn
taken overgenomen.

VERKOOP BOEKEN, “TON
NG
GELRE OH TONGELRE”.
Op 12 en 19 april a.s. van 15.00 tot 19.00 uur, start voor de
LAATSTE maal de verkoop van het boek “Tongelre oh Tongelre” in
het Oude Raadhuis, ‘t Hofke 15.
U kunt dan uw gereserveerde boeken afhalen, de boeken die nog
over zijn, gaan in de vrije verkoop.

FOTOWEDSTRIJD OVER B
BO
OMEN
“Maak een mooie foto van een Eindhovense
boom en stuur hem op!” Zo luidt de oproep
van de gemeente Eindhoven en het Milieu
Educatie Centrum aan alle Eindhovense
inwoners. Een fotowedstrijd dus! Een wedstrijd, die nu start en loopt tot en met 31
december 2002. De winnaars ontvangen
fraaie prijzen. De winnende en andere
opvallende foto's komen in een brochure
en worden tentoongesteld tijdens de
boomfeestdag 2003.
Initiatief
Het idee voor deze wedstrijd is geboren tijdens
de voorbereiding van de boomfeestdag 2002. De
boomfeestdag wordt na lange afwezigheid in ere
hersteld. 20 maart a.s. planten een tweehonderdtal kinderen van basisscholen uit Stratum, samen met de Commissaris van de Koningin van Brabant, mr. Houben, en burgemeester Welschen van Eindhoven, jonge bomen in de
buurt van Gijzenrooi. Een eenmalige actie, om de boom te
"promoten".

PARKEREN OM EN NABIJ DE SCHOOL EN DE SNACKBAR.
Een veel voorkomende klacht op diverse overleggen is het
parkeergedrag om en nabij de scholen. En dat geldt ook
voor de basisschool 't Karregat.
Dagelijks brengen ouders hun kind(eren) met de auto naar
school. Men neemt dan niet de moeite om iets verderop op
een veilige plaats de auto te parkeren, maar dicht bij
school. Diverse ouders parkeren hun auto zodanig, dat het
bij school tijdens brengen en halen van kinderen een chaos
wordt. Een en ander heeft dan tot gevolg dat de veiligheid
van de kinderen in het geding is. Kinderen steken tussen
de op de weg stilstaande auto's over en zien geen gevaar.
Het komt maar al te vaak voor dat fietsers en bromfietsers

Reglement
Inwoners in Eindhoven worden aangespoord om
foto's van Eindhovense bomen te maken. In kleur
of zwart-wit. Er zijn geen leeftijdsklassen, maar uiteraard neemt de jury de
leeftijd van de fotograaf wel mee in
haar beoordeling.
Stuur één of meerdere (maximaal
vijf) foto's voorzien van naam, adres,
leeftijd en locatie van de boom naar het
Milieu Educatie Centrum, Genneperweg
145, 5644 RS Eindhoven, ter attentie van
Nancy Zijdenbos.
Er zijn 3 fraaie prijzen te verdienden voor
de winnaars. Bovendien wordt van een
aantal fraaie foto's een brochure samengesteld
die samen met een tentoonstelling bij de boomfeestdag in
2003 gebruikt gaat worden.
•
•
•

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Nancy Zijdenbos van het Milieu Educatie Centrum
(tel. 259 47 03).

stilstaande auto s links en rechts voorbijrijden met alle gevolgen van dien.
Wij doen dan ook een dringend beroep op de ouders om
hun voertuigen veilig te parkeren of tot stilstand te brengen, zodat de veiligheid van kinderen en andere weggebruikers geen gevaar loopt. Om met vrucht tegen bestuurders verbaliserend op te treden is de navolgende bepaling
uit de wegenverkeerswet van toepassing:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat
gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of
kan worden gehinderd (artikel 5 van de wegenverkeerswet
1994). Dit artikel is de grondnorm voor een sociaal verkeersgedrag.
Met betrekking tot de snackbar op de Urkhovenseweg: aldaar geldt een verbod om stil te staan en wordt aangegeven door bord E2 (stopverbod) en bij overtreding bedraagt
de boete 40 Euro. Wij hopen dan ook dat met vorenstaande rekening wordt gehouden.
•
•

Met vriendelijke groet
Ad Brekelmans en Paul Schmitz van politie Tongelre.

DE 55+ OUDEREN FIETS
SC
CLUB TONGELRE
De 55+ ouderen fietsclub Tongelre start op maandag
15 april a.s. het nieuwe fietsseizoen met de Dommeldal
route.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf 't Oude Raadhuis op
't Hofke.
We rijden ± 25/30 km en zijn ± 16.30 uur weer terug.

We rijden ook nog twee dagtochten van ± 50 km.
Om de twee weken op maandagmiddag houden wij onze
tochten.
Er is nog wel plaats voor nieuwe fietsliefhebbers.
• U bent van harte welkom.
•

Namens de leiding G. Jonker tel: 2817098.

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
Pasen, de wereld op zijn paasbest
Soms toont de wereld zich op zijn paasbest. Op een wildvreemde dag zie je jongeren hand in hand lopen met fakkels tegen racisme, je ziet in een verpleeghuis hoe tranen worden gedroogd
bij iemand die nauwelijks nog toekomst heeft.
In huizen en hutten wordt het dagelijks brood en de dagelijkse
rijst gedeeld. Dictators komen voor een tribunaal of worden bijgezet in het wassenbeeldenmuseum, voor kinderen is er een
speelplek op elke hoek van de straat. Mensen raken hoopvol gestemd en lachen om beurskoersen, want zij hebben ingezet op
de vasten actie "Samen Verder", "Memisa", vrijwilligerswerk,
"Vluchtelingen in de knel" of "Amnesty International".
De wereld op zijn paasbest. Profeten hebben daarvan gedroomd,
terwijl zij wisten hoe sterk de duistere machten zijn, die de wereld in hun greep houden, terwijl zij aan den lijve ondervonden
wat het betekende om overgeleverd te zijn in de handen van
mensen, om van God en mens verlaten te zijn. De wereld kent
donkere nachten en veel tranen. Onze wereld is heel kwetsbaar
en mensen zijn nauwelijks in tel wanneer je hoort waar wereldwijd de prioriteiten liggen.
De wereld op zijn paasbest is dat voor veel mensen niet een illusie?
Er gebeurt heel wat op de weg die mensen gaan, soms moeten
gaan. Maar er zijn gelukkig veel kostbare mensen die hebben
laten zien, dat onze wereld toekomst heeft. Er zijn veel kostbare
mensen die niet accepteren dat zij de gevangenen worden van
het spel dat wagen en winnen heet, alsof daarmee het geheim
van het leven recht wordt gedaan.
Want Pasen cirkelt rond dat geheim, rond het onzegbare in ieder
mensenleven. Pasen spreekt van levenskracht en hoop, omdat
de duisternis moet wijken voor het licht. Pasen juicht over de
schepping, omdat gerechtigheid en vrede in geuren en kleuren
staan te bloeien. Pasen wijst naar de bron van leven voor ieder
die daar naar dorst en doet mensen opstaan. Pasen laat vermoeden hoe bevrijdend het is om als herboren mensen te leven. Pasen is de wereld op zijn paasbest, want God zelf licht op als de
kern van ons bestaan.

•

Pastoresteam

Het parochiecentrum is voortaan ook per email bereikbaar:
parochietongelre@freeler.nl
De diensten in onze parochie
Op donderdag 21 maart wordt een jaargetijdeviering gehouden
in de Martinuskerk om 19.00 uur. De zang wordt verzorgd door
het Martinuskoor.
Met Palmzondag (24 maart) worden in de drie kerken van de
parochie palmtakjes gewijd en uitgedeeld. In de gezinsviering in

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 Antoniuskerk presenteren de kinderen om 9.45 uur hun palmpaasstokken.
Witte Donderdag 28 maart
Op Witte Donderdag wordt er ’s ochtends tussen 10.00 en 12.00
uur in alle 3 de kerken fruit ingezameld voor de zieken in de parochie. Een mooi gebaar tijdens de Goede Week. In de Martinuskerk vindt er om 19.00 uur een korte gebedsviering plaats waarin
het fruit wordt gezegend. Om 19.00 uur vindt er een soortgelijke
gebedsviering plaats in de Antoniuskerk. Daarna worden de
fruitmandjes naar de zieken gebracht.
Goede Vrijdag 29 maart
De Jozef en Maria kerk en de Antoniuskerk zijn om 15.00 uur
open voor een moment van gebed en stilte. Men kan ook bloemen leggen bij het kruis.
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.

Openluchtmis
Elke 1e zondag in mei (dit jaar dus op 5 mei) wordt bij de
kapel aan de Loostraat een openluchtmis gehouden.
Noteer alvast maar in uw agenda!
Voor de jeugd - kinderkatechese
Vrijdag 22 maart van 16.00 tot 17.00 uur gaan we palmpaasstokken maken in het parochiecentrum aan de Molijnstraat. Dit is
speciaal bedoeld voor de kinderen uit de Jozef en Maria- en de
Martinuskerkwijk.
Wij zorgen voor de stok en het papier om de palmpaasstok te
versieren. Nemen jullie zelf iets lekkers mee?
Graag van te voren opgave bij het parochiecentrum!
Samen verder
Samen Verder! Een mooie naam voor een werkgroep die zich
inzet voor ontwikkelingshulp, uitgaande van de gezamenlijke
Rooms-Katholieke en Protestantse Kerken in samenwerking met
Hivos en Simavi in de regio Eindhoven.
Samen Verder!, in een tijd waarin anders naar de wereld wordt
gekeken door de gebeurtenissen op 11 sept. 2001.
Samen verder en met de meest kwetsbare mensen in onze wereld. Ook dit jaar heeft de M.O.V. groep, die in Tongelre de actie
coördineert, gekozen voor een project van de Norbertijnen in
India. Met de opbrengst van de actie worden twee projecten ondersteund van een sociaal centrum in wijk Bandra-East in Bombay.
(Vervolg op pagina 8)

DIENSTEN ROND PASEN
IN TONGELRE (2002)
Dag

Datum

Tijd

Martinus

Antonius

Jozef en Maria

Zat

23-3

17.30 woord- en communiedienst

Zat

23-3

18.45

Zat

23-3

19.00

Zon

24-3

9.45

Zon

24-3

11.00

Zon

24-3

11.00

Din

26-3

9.00

Din

26-3

19.00

Boeteviering

Woe

27-3

Don

28-3

Fruit bezorgen voor de zieken in de parochie!!!
Antonius: in de kerk
Jozef en Maria: in parochiecentrum

Don

28-3

19.00 Boeteviering
10.0012.00 Martinus: in de kerk
19.00 Witte Donderdagviering

Don

28-3

19.00

Witte Donderdagviering

Don

28-3

19.00

Vrij

29-3

15.00

Vrij

29-3

15.00

Vrij

29-3

15.00 Kruisweg

Vrij

29-3

19.00

Zat

30-3

18.45

Zat

30-3

19.00 Kindvriendelijke Paaswake

Zat

30-3

21.00

Zon

31-3

9.45

Zon

31-3

11.00

Zon

31-3

11.00 Eucharistie

Maa

1-4

11.00

Din

2-4

9.00

Woord- en communiedienst

Koor

Cantemus Domino
Aangepaste woord- en commuTongelrese Cantorij
niedienst door pastor

Aangepaste woord- en communiedienst gezinsviering

kinderkoor
Woord- en communiedienst

Aangepaste woord- en communiedienst door pastor

Martinus
Boeteviering

Eucharistie

Tongelrese Cantorij

Stilte en bezinning
Stilte en bezinning
Martinus
Dienst
Paaswake

Tongelrese Cantorij
Cantemus Domino
Kinderkoor

Paaswake
Eucharistie

Het eerste project is gericht op de allerjongste kinderen in de
sloppenwijk.
Een crèche waar kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar opgevangen worden. Vaak zijn het lichamelijk zwakke en ondervoede
kinderen. De ouders van deze kinderen zijn vaak thuiswerkers.
Zo verdienen zij geld voor hun gezin.
In de crèche krijgen de kinderen zorg en aandacht. Ze kunnen er
volop spelen en er wordt aandacht besteed aan hun gezondheid.
Gezonde voeding en een goed dagritme zijn een goede ondersteuning bij de ontwikkeling van deze kinderen.
Voor de ouders worden programma's georganiseerd ter ondersteuning van de thuissituaties. De programma's zijn gericht op
ondersteuning bij de opvoeding, gezondheid en hygiëne, maar
ook op de rechten van deze mensen als thuiswerkers.
Het tweede project is gericht op de ouderen.
Door industrialisatie en urbanisatie is het familieleven sterk veranderd. De jongere generatie zorgt vaak niet meer voor de oude-

Tongelrese Cantorij
Schola Cantorum

Eucharistie

Tongelrese Cantorij
Martinus

Aangepaste woord- en communiedienst door pastor
Vervalt!!!

re. Door de harde leefomstandigheden verlaten kinderen hun ouders of zijn niet meer in staat om voor hen te zorgen. De ouderen
worden aan hun lot overgelaten. Dit is voor het sociaal centrum
een reden geweest om zorg te besteden aan deze groep mensen.
Het opheffen van de eenzaamheid, goede voeding en medische
verzorging zijn centrale aandachtspunten. De crèche en de ouderenzorg zijn beide projecten die blijven doorgaan en voorlopig
afhankelijk blijven van financiële ondersteuning. De opbrengst
van de actie in 2001 was ruim 11.000 gulden. In euro's ziet dat
bedrag er anders uit, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat
we beide projecten een financiële ondersteuning kunnen geven.
Beide projecten maken een nieuwe toekomst mogelijk voor jong
en oud. Samen Verder wil dit graag ondersteunen als toekomst
voor allen.Tussen 21 en 25 maart worden de zakjes gebracht en
opgehaald.

•
•

Namens Samen Verder afdeling Tongelre,
B. van Spreeuwel Lemmens.

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

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+
Wandelen: 25 mrt. Fietsen: 15 & 29 april; 13 & 27 mei
Vertrek: 14:00 uur wandelen - 13.30 uur fietsen 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.

RONDJE TONGELRE
EERSTE

DEEL

Naar aanleiding van het boek “Tongelre oh Tongelre” dat
thans heel actueel is, wordt op zondag 14 april een fietsroute georganiseerd die voert langs historische en markante
gebouwen en plekjes in Tongelre.
Voor eenieder die Tongelre lief heeft is dit een gelegenheid
bij uitstek om met andere ogen en in eigen tempo kennis te
maken met het waardevol historisch erfgoed waaraan Tongelre rijk is.
Deelnameformulieren zijn vanaf 25 maart verkrijgbaar bij de
conciërge van 't Oude Raadhuis, 't Hofke 15.

Kosten € 2,30
(inclusief een uitvoerige routebeschrijving 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.

Avondwandelvierdaagse
Voor de zesde maal organiseert 't Oude Raadhuis onder
auspiciën van de Nederlandse/Noord Brabantse Wandelsportbond van 13 t/m 16 mei een vierdaagse.
Afstanden 2.5, 5, 7.5, 10 en 12.5 km naar keuze. De officiële
wandelmedaille wordt uitgereikt indien 4 avonden is gewandeld en minimaal 5 km per avond.
Inschrijfgeld bedraagt € 3,- per persoon.
Bij voorinschrijving op 2 mei vanaf
18.00 uur € 2,50.
Voor groepen vanaf 11 personen bijvoorbeeld schooljeugd, korting en ook
nog een extra groepsmedaille.
Start iedere avond tussen 18.00 en
19.00 uur bij 't Oude Raadhuis.

DANSEN

KIENEN
Elke maand (1x) op een woensdag
is er kienen in 't Oude Raadhuis.
Op woensdag
20 maart en 17 april
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

'
Ontwerpwedstrijd voor de Jongeren Ontmoetings
Plaats (JOP) in Geestenberg/Muschberg
In “Rond ’t Hofke” van december schreven wij over een
mogelijk te plaatsen JOP in Geestenberg/Muschberg. We
meldden toen al dat we overleg zouden hebben met betrokkenen aan welke voorwaarden zo’n JOP moet voldoen.
Dat is intussen gebeurd.
Het Stadsdeelkantoor heeft vervolgens contact gehad met
medewerkers van de TU over hoe zo’n JOP er uit zou kunnen zien. Daarbij zijn de eerder met betrokkenen doorgesproken voorwaarden natuurlijk meegenomen. De TU
heeft daarna voorgesteld om de JOP onderwerp te maken
van een ontwerpwedstrijd tussen studenten. De bedoeling
van die wedstrijd was om tien groepjes van vier studenten
in 24 uur een ontwerp te laten maken. Daarbij mochten de
studenten in die 24 uur de TU niet verlaten en konden zij
van te voren geen voorwerk doen omdat het onderwerp pas
aan het begin van die 24 uur bekend werd gemaakt. Ondanks het ludieke karakter van de wedstrijd was het ontwerpen zelf wel een serieuze aangelegenheid. De studenten
kunnen namelijk voor het ontwerp wel studiepunten krijgen. De wedstrijd heeft inmiddels op 4 en 5 maart plaatsgevonden. Een aantal van de ontwerpen zijn binnenkort op
het Stadsdeelkantoor te zien. Zo gauw als er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de Jongeren Ontmoetings Plaats hoort u van ons.
Koopzondagen in Tongelre en in het Centrum
Ieder jaar wordt er door het college vastgesteld op welke
zondagen in het jaar winkels geopend mogen zijn. Overigens betekent dat niet dat de winkels op die dagen ook
daadwerkelijk geopend zijn. Het is op die dagen toegestaan. De resterende dagen voor dit jaar voor Tongelre en
het Centrum zijn de volgende:
• Centrum : 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus,
1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december
• Tongelre: 1 april, 9 en 20 mei, 2 juni, 1 september,
6 oktober, 3 november en 1 december
Als u geïnteresseerd bent in de koopzondagen in de andere
stadsdelen dan kunt u die opvragen bij het Stadsdeelkantoor.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. Martinus Tongelre

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

238 45 00

Actie in Tongelre tegen te lang geparkeerde aanhangers en caravans
Zoals de meeste mensen wel weten is het verboden om een
aanhanger of een caravan voor langere tijd op de openbare
weg te parkeren. In overleg met de politie gaat het Stadsdeelkantoor daar binnenkort actie tegen voeren. Het is voor
omwonenden niet altijd even prettig om de caravan van de
buurman voor de deur te hebben. De gemeente heeft echter ook nog andere redenen. Soms veroorzaken de geparkeerde voertuigen gevaarlijke situaties als gevolg van het
beperken van het zicht. Daarnaast wordt steeds vaker geconstateerd dat de aanhangers worden gebruikt om vuilnis
op kwijt te kunnen. Ook dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling.
Om precies te zijn mag een caravan, aanhanger of ander
dergelijk voertuig niet langer dan drie achtereenvolgende
dagen op de weg geparkeerd staan. Op een parkeerterrein
mag dat niet langer dan veertien achtereenvolgende dagen.
Eigenaars zullen eerst, door middel van een waarschuwing,
de kans krijgen het voertuig weg te zetten. Daarna zal er
opgetreden worden. Zo proberen we, samen met u, de stad
en ons stadsdeel leefbaar te houden.
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 45 00
op
maandag
09.00 tot 13.00 en van
14.00 tot 19.00 uur
dinsdag tot en met vrijdag
09.00 tot 13.00 en van
14.00 tot 16.00 uur.
En per e-mail: stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl
Stadsdeelkantoor Tongelre
Generaal Bothastraat 1
5642 NJ Eindhoven
} Iedere woensdagmiddag kienen
aanvang 14.00 uur.
} Iedere vrijdagavond prijskaarten, rikken en jokeren
aanvang 20.00 uur.
Het bestuur “St. Martinus”
Secretariaat: 2812466

"EEN

WERELD EEN WIL:

WERKEN AAN DUURZAAMHEID"

V.T.A. het Karregat
ma t/m vrij 13.00 - 17.00 uur

OUDEREN BILJARTVERENIGING
"DE DOORSCHIETERS"
OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1980
CLUBGEBOUW: V.T.A. - `T KARREGAT.
Wij zijn een actieve en bloeiende vereniging waarbij op
recreatieve basis het biljarten wordt gespeeld op onze
twee tafels.
Van maandagmiddag t/m vrijdagmiddag is ons clubgebouw open voor vele enthousiaste en gezellige biljartamateurs.
Naast het vrij spelen en oefenen houden wij een interne
competitie libre met 27 deelnemers en bandspel met 22
deelnemers.
Verder beschikken wij over een gezellige bar met een gevarieerd aanbod en is er een enthousiaste "rik-hoek" om
de stille momenten te activeren.
Hoewel ons ledenaantal voldoende groot is kunnen wij
nog enkele nieuwe leden welkom heten.
U bent voor een kennismaking van harte welkom op onze
speelmiddagen.

OPROEP

AAN VRIJWILLIGERS

!!

Wij hebben voor lichte barwerkzaamheden dringend behoefte aan een vrijwilliger(-ster) om een of twee middagen van 13.00 uur tot I6.30 uur ons te verzorgen met wat
drankjes en mee te delen in ons samenzijn.
Voor het aanvullen van de voorraad en de afwas hebben
wij eigen vrijwilligers.
Echt leuk werk; is dit iets voor U?
Wij zouden er erg mee geholpen zijn.
Telefonische informatie bij onze voorzitter Joop Verbeek
op nummer 2814311, of kom even gezellig langs op een
van onze biljartmiddagen.

Zo heet het nieuwe ( het werd 13 juni van het vorige jaar
gepresenteerd) Nationaal Milieu Beleidsplan nummer 4.
Een mooie naam vind ik. Het benadrukt de macht die de
mens heeft de wereld te vormen naar zijn ideeën.
Wat VROM hierin centraal zet is het stoppen van het afwentelen van milieulasten op onze kinderen, kleinkinderen en de mensen in arme landen.
Want met de verspillende manier waarop wij nu omgaan
met grondstoffen, lucht en water blijft er niets voor hen
over.
Bij VROM denken ze dat het moet lukken om in ± 30 jaar
te zijn overgestapt naar een duurzaam functionerende samenleving. Maar voordat het zover is moeten we er wel
hard aan gaan werken.
Dat hard eraan werken kan met het ECOTEAMPROGRAMMA. Dit programma voor het milieuvriendelijke
huishouden gaat ervan uit dat elk beetje telt. Iedereen kan
in zijn of haar leven een bijdrage leveren aan die grote
stap die we samen moeten gaan zetten, willen we onze
aarde in goede staat kunnen overdragen aan de volgende
generaties en het gebruik van de hulpbronnen rechtvaardig verdelen.
Bij het EcoTeam Programma komen een aantal deelnemers 1x per maand bij elkaar om de thema van het huishouden tegen een "duurzaam" licht te houden. Ze gaan de
dingen die ze dan geleerd hebben ook daadwerkelijk toepassen in hun eigen huishouden.
Stap voor stap gaan ze samen deze uitdaging aan en besparen zo aanzienlijke hoeveelheden C02 en geld.
Binnenkort start er op ’t Hofke weer een team. Mensen
die ook een bijdrage aan een duurzame wereld willen leveren kunnen zich wenden tot het:
•

EcoTeam Centrum Tel. 237 79 30

JEU DE BOULES- CLUB
" DE OUWE ZEGGE "
Wij zijn een club van 20 personen die al 15 jaar bestaat.
Wij zijn begonnen in een boerderij in de Doolstraat met
een binnen en een buitenbaan.
Op het ogenblik spelen wij bij de Technische Universiteit.
Wij beschikken over 5 buitenbanen en bij slecht weer spelen wij op 3 binnenbanen.
Wij spelen op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur met
een koffiepauze van 15 minuten.
Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken, dus als U interesse te heeft kom dan vrijblijvend eens kijken.
Maar bel ons wel even op, zodat wij kunnen vertellen
waar U precies moet zijn.
•
Het Bestuur.
•
Tel: 2811643 (H.v.Breugel) en tel: 2427871

LOT ARD

info@lotard.com
www.lotard.com

EXPOSITIE
in huiselijke sfeer
Diny Voortallen-Koekoek
Leercollages en –objecten
Van 28 maart t/m 4 mei 2002
Open don t/m zat
14.30 - 17.00 uur

Adres: CH.v.d. Beemt
Schenkpad 10
5641 WJ Ehv
' 040-2814790

“SAMEN OP WEG”
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

Babysithoek

dag

datum

zondag

24 mrt

Ds H. Hessels

vrijdag

29 mrt

Ds M. van Nie
Goede Vrijdag
Aanvang 19.30 uur

zondag

31 mrt

Ds J. Beks

zondag

7 april

Ds J. Beks

zondag

14 april

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" .
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.

DE

predikant

Ds W. de Leeuw

KERKDIENSTEN ZIJN OM

10.00

UUR IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

EXPLOITATIE-OVERZICHT 2001 WIJKBLAD “ROND ‘T HOFKE”

Cartridge

Zoals u uit bovenstaand exploitatie-overzicht over 2001 kunt zien, hebben we de jaarrekening van het wijkblad “Rond ‘t
Hofke” met een positief saldo af kunnen sluiten. Dit hebben we te danken aan onze adverteerders en aan alle lezers die
een financiële bijdrage hebben gegeven. Zij hebben het mogelijk gemaakt om het wijkblad uit te geven. Wij willen hen
hartelijk danken. Zonder de financiële bijdrage van lezers en inkomsten van adverteerders is de uitgave van dit wijkblad
niet haalbaar.
Ook in 2002 zal in de maand april weer een actie worden gehouden en aan u, als lezer van het wijkblad, weer een bijdrage worden gevraagd. Gezien het resultaat van het afgelopen jaar heeft de werkgroep er alle vertrouwen in dat u ons ook
dít jaar weer financieel zult steunen.

WIJZIGING

FAMILIEBERICHTEN

Overledenen:
Ton de Vries,
Joke v.der Kruijs-v.Oever,
Marietje Hoed,
Jan Dekkers,
Nico van Diessen,

72 jr., ‘t Hofke
66 jr., Woldragerlaan
90 jr., Beekstraat
73 jr., Tongelresestraat
63 jr., St.Josephlaan

Dopen:
Amber Rietbergen,
Jelle Wevers,
Martina Wagtmans,
Mirella Wagtmans,
Micha v.d.Wouw,
Gradus Stuiver,
Evi Huijbers,
Tim Huijbers,

Agatha Christielaan
Gabr.Metsulaan
St.Josephlaan
St.Josephlaan
Gen.Cronjestraat
Borneolaan
Atalantastraat
Atalantastraat

Cordaid

"UW

KLEDING IS ONS HEEL WAT WAARD"

Dit is het thema waarmee we op zaterdag 13 april a.s. in
de regio Eindhoven kleding gaan inzamelen voor de
Stichting Mensen in Nood.
De inzameling vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur.
Tongelre
Ontmoetingskerk, ....................... Meerkollaan 3
De Ronde, ................................. Tongelresestraat 146
Jeugdhonk De Fontein, ................ Bloemfonteinstraat
Gem. huis Doornakkers, ............... Natalweg 1
't Karregat, ................................ Urkhovenseweg
't Oude Raadhuis, ....................... ‘t Hofke 15

Vorig jaar haalden we mede dank zij uw medewerking 33
ton kleding op.
Het werk van Mensen in Nood kan concreet gesteund
worden met goede, nog draagbare kleding, schoeisel,
huishoudtextiel (gordijnen; tafelkleden, lakens en handdoeken) en dekens die u niet meer gebruikt.
Let op: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking zijn niet bruikbaar. Alle kleding en
ingezamelde textiel wordt hergebruikt. Mindere kwaliteiten worden bijvoorbeeld als grondstof voor kleden en dekens gebruikt. Het liefst ontvangen we uw kleding in gesloten plastic zakken. Dat is het eenvoudigst te vervoeren
en te verwerken.
Mensen in Nood helpt wereldwijd slachtoffers van rampen en oorlogen, ongeacht hun religie, herkomst of politieke overtuiging. Kinderen en andere kwetsbare groepen
kunnen ook rekenen op de steun van Mensen in Nood.
Lokale hulpverleners werken samen met de bevolking
aan de verbetering van de situatie. Mensen in Nood gelooft in hun eigen kracht. Mensen in Nood maakt deel uit
van Cordaid. Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van
ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, structurele armoedebestrijding en de opbouw van gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden.

DIENSTREGELING BUSSEN.

Per januari 2002 is op een aantal plaatsen in Eindhoven
de dienstregeling gewijzigd .
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 ‘t Hofke reed, rijdt vanaf 6 januari in
een lus om ‘t Hofke heen.
Voor de precieze route en de plaatsen van de (nieuwe)
haltes kunt u informatie verkrijgen op het Stadsdeelkantoor.

BRADERIE 'T HOFKE
Op maandag 20 mei 2002, 2e Pinksterdag, zal wederom
de braderie op `t Hofke worden gehouden.
Evenals voorgaande jaren zullen er weer bijna 200 kramen worden geplaatst. De markt begint officieel om 12.00
uur en duurt tot 17.00 uur.
Wij streven er naar dat er een zo groot mogelijke diversiteit wordt geboden. Wij hopen op een gezellige en drukke
markt zoals vorige jaren.
Hebt U nog vragen, opmerkingen en/of suggesties dan
horen wij het graag.
•
•

Tot ziens op 20 mei op 't Hofke
Scouting St. Frans Tel: 040-2816186

BRADERIE HAAGDIJK
Op donderdag 9 mei 2002, Hemelvaart, is het weer zover.
Op die datum organiseren wij wederom de Braderie
Haagdijk op de Tongelresestraat.
Deze braderie, die langzaam maar zeker steeds groter
wordt , begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Los van de braderie wordt een vlooienmarkt gehouden op
het parkeerterrein bij Blokker.
Wij hopen U te ontmoeten op 9 mei op de Tongelresestraat.
•

Scouting St. Frans

Zoekertjes inleveren bij de redactie; kosten € 1,25 bij vooruit betaling.

Gevraagd:
zelfstandige huishoudelijke hulp 4 uren per week.
': 040-281 74 20 na 18:00 uur bellen.

Land: Groot-Brittannië - 2001
Schrijver: Marieke
Het duurt nog even voor het zomer is en daarom de hoogste tijd voor een weekendje er tussen uit. Cultureel stappen
is niet zo weersafhankelijk, dus mijn zus en ik gaan naar
bruisend Londen.
Donderdag
Omdat Londen zo duur is, hebben we een hostel uitgezocht in plaats van een hotel. De YHA heeft een
respectabele reputatie, dus we hopen een enigszins
schoon en verzorgd hostel gevonden te hebben met
het Earl’s Court Youth Hostel. Even leek het erop
dat ze de online reservering en betaling niet zouden
accepteren, maar dat kwam gelukkig goed. En ach,
schoon is een relatief begrip.
Om een beetje te wennen en rustig aan te beginnen,
hadden we voor de eerste dag een bezoek aan Kew
Gardens gepland. Dit moet een groot botanisch park
zijn vlak buiten Londen. De Royal Botanic Gardens,
Kew zoals het officieel heet, is inderdaad een schitterend en uitgestrekt park. Het valt meteen op dat er
zoveel verschillende bomen en planten staan. Ook
staat er al van alles in bloei in het voorjaar. Het is er
lekker rustig en de kassen van smeedijzer en glas
hebben iets nostalgisch. Buiten is het toch nog wat
fris, maar binnen kun je dan weer lekker opwarmen.
Vrijdag
Vandaag een druk programma voor de boeg. Eerst gaan
we in een ticket office in een Underground station een
kaartje kopen voor een musical, waar we vanavond naartoe
willen. Schijnbaar kun je hier een ‘lastminute’ kaartje kopen met korting. Onze kaartjes voor de musical ‘The witches of Eastwick’ kostten toch nog ongeveer 70 gulden per
stuk, dus misschien hebben we ons een beetje laten afzetten. Ach, het is vakantie.
Met de Docklands Light Rail, die voornamelijk boven de
grond rijdt, gaan we naar Greenwich. Allebei zijn we al
eerder in Londen geweest en de Big Ben en Buckingham
Palace slaan we daarom maar over. Op de
top van de heuvel in het Greenwich Park
heb je een mooi uitzicht over de Thames.
In de rozentuin hebben we onze lunch opgegeten, tenminste dat wat de eekhoorntjes niet van ons wegkaapten. Ze zijn vreselijk brutaal en als je ze een keer iets
voert, zijn ze niet meer weg te slaan. In de
‘Trafalgar’, een restaurant/pub aan het
water hebben we lekker koffie gedronken
en naar de bootjes op de Thames gekeken.
Terug in het centrum gaan we naar het haventje van St.
Katherine’s Dock. Hier liggen jachten en oude schepen,
omgeven door pakhuizen en terrasjes aan het water. Heel
gezellig. We gaan hier in Dicken’s Inn een pizza eten en
dan naar de musical!

Zaterdag
Er moest zeker gewinkeld worden! Dus vandaag staan
Harrods, Covent Garden en Camden Market op het programma. In Harrods moest ik natuurlijk net naar de w.c.,
een duur bezoekje voor fl.3,50. Maar daarvoor mag je dan
wel gebruik maken van föhn, borstels, parfummetjes en
handencrèmes. In Harrods heb ik ook een hele
goeie koop gedaan. Ik heb namelijk het kleinste
en lichtste parapluutje dat er bestaat gevonden.
Kan bijna in je broekzak. In ieder geval in je
handtas, en dat lijkt me ideaal.
Covent Garden is altijd wel gezellig met veel
straattheater, maar op de winkels en kraampjes
ben je snel uitgekeken. Wel lekkere brownies gegeten. Mmm… Ook al zijn we nu al een beetje
moe, toch moeten we nog met de Underground
naar Noord-Londen, naar Camden Market. Ik
weet namelijk zeker dat mijn zus dit erg leuk gaat
vinden. En inderdaad, een groot succes, maar helaas wat te weinig tijd. Het is al bijna sluitingstijd,
dus we hebben niet echt veel tijd om alles af te
struinen. Maar dit wordt een aanrader voor het
volgende verblijf in Londen.
Je zou denken dat we nu naar het hostel gaan en
dood op bed vallen, maar we duiken eerst nog
even de Hems in, een Nederlandse pub in hartje
Londen. Het is er erg vol en uiteindelijk zitten we
in de hoek op een luie bank te ‘loungen’ met een
Hollandse bittergarnituur en twee ‘pints’ van het een of
ander. Hoewel we allebei wel leuke herinneringen hadden
aan eerdere bezoeken aan deze pub, valt het deze keer een
beetje tegen. Geen aanrader dus. Het avondeten slaan we
over en we gaan nog een avondwandeling maken in de
buurt van het hostel in de wijk Earl’s Court. Nadat we de
statige huizen en mooie tuinen hebben bewonderd, kunnen
we eindelijk moe maar voldaan gaan slapen.
Zondag
De laatste dag alweer. Wat gaat dat snel. Maar ik heb wel
het gevoel dat ik al een week op vakantie ben. Goed, uitchecken en bagage in een locker opbergen en óp naar de Tate Gallery. Het was
erg mooi, Moderne kunst, maar het meeste waren we weg van de museumwinkel
met allemaal leuke spulletjes. Dus daar
ons laatste geld uitgegeven aan veel te
dure noteblocks, tassen en t-shirts. Daarna hebben we nog een stuk langs de Thames gelopen over de zogenaamde Thames Walk. Het was er gezellig en er
scheen een lekker zonnetje. Lekker opwarmen voor de zomer!
Nou, en dan is het echt afgelopen. De metro naar vliegveld
Heathrow gaat gelukkig een heel stuk bovengronds, dus
kunnen we nog wat van het uitzicht genieten. Bye bye
London, till next time.

Wie weet waar deze boerderij heeft gestaan en wie kent
deze bewoners?
Wie kan iets meer vertellen over deze groepsfoto?

Graag contact opnemen met
Tonnie van den Boomen
' 2817584.

Nieuws van Johan (groep 6)
Rivieren buiten de oevers getreden
In Limburg en andere provincies is het
water buiten de rivieroevers getreden.
Limburg heeft vooral veellast van het
hoge water
Bij sommige steden zoals Roermond en
Maastricht was het water ontzettend
hoog.
Bij sommige dorpjes was het water 7 meter hoger dan de zeespiegel.
De rivierenkenners verwachten dat het
water van de Maas zal zakken.
Bij de Rijn en de IJssel verwachten ze
dat het water nog zal stijgen
Bij sommige mensen is het water tot 40
centimeter in de huizen gekomen.
De meeste mensen zijn boos op de minister van Verkeer en Waterstaat.
Ze zeggen dat de minister eerder had
moeten ingrijpen.
Er zijn nog geen gewonden gevallen en
de schade die het water aanbracht, is
alleen waterschade.

Berichtje van Halil (groep 6)
PSV speelde tegen Leeds United en Vennegoor
scoorde in de 90e minuut.
Na de goal van Vennegoor of Hesseling leek het of
hij werd geslagen in zijn gezicht.
Het was een wedstrijd voor de UEFA Cup.
Feyenoord won met 3-2 van FC Ranger.
Pierre van Hooydonk scoorde 2 goals in de wedstrijd en het andere doelpunt was van Kalou.
Nu speelt PSV in de kwartfinale tegen Feyenoord.

Van groep 6

Achter
Belastingaanslag
Belangstellende
Berber
Besmettelijk
Bloedsomloop
Bloem
BoorToren
Egaal
Geknipt
Gruzelementen
Kurkeik
Loopkever
Maatlat

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met

Oplossing van vorige maand was:

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

•

Dierenland Tongelre

•

Tongelresestraat 316-A

•

Tel: 040-281 34 03

Meeldauw
Petoet
Propageren
Regent
Sappig
Snurken
Staker
Stukwerk
Suikerbrood
Toeren
Trainen
Voorhal
Wasteil

“Ergens aan geroken hebben - Iemand bij de neus nemen”.

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
•
A. Sporen
•
Adanpad 12

•
•
•
•

De prijs is beschikbaar gesteld door:

Kapper Roland
Tongelresestraat 403B
': 040-2813071

