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DE TIJD GAAT SNEL DE TIJD GAAT SNEL DE TIJD GAAT SNEL    
 
Het ene moment zit je nog bijeen om plannen te maken voor een 
gezellig avondje en voor je het weet zit je weer bij elkaar maar nu 
om te evalueren: wat was er goed en wat moet er de volgende 
keer beter? 
Zo is het ons ook vergaan met de bezorgersavond. 
De voorbereidingen verliepen tamelijk vlot. De nabespreking 
vroeg wat meer tijd. 
 
Bijna al onze bezorgers en bezorgsters waren aanwezig. En zoals 
altijd was het ook dit jaar weer leuk en gezellig. Het risico dat het 
mislukt is ook bijzonder klein, niet omdat we al enkele jaren erva-
ring en een goed draaiboek hebben, nee, dit komt vooral omdat 
we een groep aardige, leuke en gezellige bezorgers hebben!!!! 
Met een spelletje, een natje en een droogje en zo’n gasten kan het 
niet gauw mis gaan.  
 
Als het goed is heeft de bezorger dit nummer persoonlijk aan u 
overhandigd en heeft hij/zij de enveloppe met inhoud van u in 
ontvangst mogen nemen.Mocht u onze bezorger gemist hebben 
omdat u niet thuis was, dan verzoeken wij u, 
uw bijdrage in de enveloppe te doen en deze te 
deponeren in de bus, die speciaal daarvoor is 
geplaatst in het Oude Raadhuis of uw bijdrage 
te storten op bankrekening: 

 17.82.25.983  
t.n.v. wijkblad “Rond ’t Hofke”. 
 
Wij zijn ook dit jaar weer erg benieuwd naar de 
opbrengst van onze actie, als het even goed gaat als 
het vorige jaar, zijn we dik tevreden. 
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Ik beperk me met mijn verhaal vanaf 19 november 2001 
toen mijn boek “Tongelre oh Tongelre” in restaurant De 
Merckthoeve gepresenteerd werd, want mijn levensloop 
heb ik al beschreven in april 1998 in de rubriek ‘In gesprek 
met’. 
Bij de presentatie waren ongeveer honderdvijftig mensen 
uitgenodigd, over het algemeen mensen die me op een of 
andere manier hadden geholpen met het realiseren van het 
boek. Maar wat ik al verwachtte, en misschien ook wel 
hoopte, gebeurde: er kwamen zo'n driehonderdvijftig men-
sen. Uitnodiging of niet, dit was geen beperkte aangele-
genheid maar een echte Tongelrese. En zo is het. 
Het gevolg was dat de zaal tot de nok toe was gevuld en 
vele belangstellenden buiten stonden of maar weer huis-
waarts keerden. De burgemeester, de heer R. Welschen, 
wist het in zijn speech treffend te verwoorden: “Dit is de 
eerste keer in mijn ambtstermijn als burgemeester dat ik 
ergens word uitgenodigd en niet binnen kan komen.” Uit-
eindelijk is alles toch nog op zijn pootjes terechtgekomen. 
Na diverse sprekers was het dan zover: de uitreiking van 
de eerste boeken aan de twee dochters van de laatste bur-
gemeester van Tongelre, mevrouw Van de Camp-Van En-
geland en mevrouw Panken-Van Engeland en natuurlijk 
aan burgemeester Welschen. 
 
Toen het officiële gedeelte achter de rug was, ontstond er 
een fantastische feeststemming onder de aanwezigen. Het 
had wel wat weg van een dorpsreünie in optima forma, 
waarbij de drank rijkelijk vloeide. Sommigen wisten het 
tot in de late uurtjes vol te houden. Ondertussen gingen de 
boeken als de spreekwoordelijke broodjes over de toon-
bank. 
Hierna volgden drie opeenvolgende vrijdagen waarop de 
boeken in 't Oude Raadhuis werden verkocht. De eerste 
vrijdag was het een ware stormloop en wel zo erg dat er 
buiten al snel een wachtende rij van zo'n honderd mensen 
ontstond. De tweede vrijdag ging het er iets rustiger aan 
toe. De laatste verkoopdag was speciaal door de expositie 
van tientallen schilderijen over Tongelrese taferelen, be-
schikbaar gesteld door mevrouw Koks-Heesakkers. Deze 
dag was de verkoop tot 21.00 uur, maar door de drukte en 
gezelligheid werd het al vlug middernacht. Het was een 
geweldige afsluiting, welke goed georganiseerd was door 
de medewerkers van 't Oude Raadhuis. 
 
Door al deze aandacht voor het boek werd ik gevraagd om 
‘Menneke van het Jaar’ te worden. Deze huldiging wordt 
jaarlijks georganiseerd door carnavalsvereniging ‘De Ton-
gelrepers’. Ik was zeer vereerd met dit aanzoek en heb het 
daarom gaarne geaccepteerd. 
Op zondag 27 januari was het dan zover. Ik toog met mijn 

vrouw naar café-zaal ‘Hofzicht’, waar we door vrienden, 
ex-mennekes/vrouwkes en de Tongelrepers werden ont-
vangen. 
Het ontplooide zich tot een drukke en gezellige middag 
waarbij verschillende bevriende carnavalsverenigingen ac-
te de présence gaven door het omhangen van versierselen 
en onderscheidingen die bij deze verkiezing horen. 
Nu als laatste nog iets over de herdruk van “Tongelre oh 
Tongelre”. Bij de eerste uitgave heb ik gezegd dat het een 
eenmalige uitgave zou zijn waarbij geldt: op is op. Dit be-
sluit heb ik niet kunnen staven en wel om de volgende re-
den. Vanaf  7 december, de laatste verkoopdag, ben ik 
zo’n twintig keer per dag gebeld en gemaild van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat met de vraag of er nog boeken 
te koop zijn. Veel mensen waren niet op de hoogte van de 
verschijning van het boek of hadden het boek bij 
vrienden of kennissen ingezien. Om al die honder-
den mensen niet teleur te hoeven stellen, heb ik de 
persen toch nog EENMAAL laten rollen. 
 
Tonnie van den Boomen 
 
De wisselpen gaat naar Alfred van Kempen. 

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. 

Boven: in de rij voor het boek.                Onder: “Menneke”. 



Daar zit ik dan, in de wachtkamer van dokter Schaffer, dit 
keer niet voor het een of ander kwaaltje. Nee, dokter 
Schaffer was 1 april 25 jaar huisarts. De redactie van ons 
wijkblad vond dat een  hele goede reden om eens met hem 
te gaan praten. U zult begrijpen dat op mijn briefje deze 
keer niet de gebruikelijke vragen staan. 
Een kwarteeuw huisarts, dat is een hele tijd! Er is in die 
25 jaar veel veranderd, ook in de medische wereld. Neem 
alleen maar zo’n wachtkamer, er is speelgoed voor de kin-
deren, leerzame informatie op de video voor de volwasse-
nen en als ik aan de beurt ben gaat er geen “zoemer” of 
hoor ik niet “volgende patiënt”, nee, de dokter komt je 
heel vriendelijk persoonlijk halen. Het gevolg is wel, dat 
hij heel wat keren per dag op en neer loopt!!!! Laat ik 
maar zo gaan zitten dat hij me 
van een afstandje kan wenken. 
De dokter zit goed op schema, 
na enkele minuutjes wachtka-
mer zit ik tegenover hem aan 
een gezellig vol bureau, het 
wordt helemaal gebruikt, hij 
heeft alles binnen handbereik. 
Voor hem ligt een schrijfblad 
volgetekend met figuurtjes en 
poppetjes, aan de muur hangt 
een prikbord vol kinderteke-
ningen. 
 
Ik zie dat u graag tekent? 
 
“Tijdens de telefoongesprekken zit ik vaak te tekenen, dat 
gaat automatisch terwijl ik luister”, weet hij me te vertel-
len. 
 
Daar zegt u me wat “terwijl ik luister”,u heeft, wat je zou kunnen 
noemen een echt “luisterberoep”. Hoeveel van uw patiënten doen 
op een normale werkdag een beroep op u en hoe kunt u zo’n  dag 
lang geconcentreerd luisteren? 
 
Van de ± 2600 patiënten die ik onder mijn hoede heb, ko-
men er per dag 35 tot 40 hun verhaal doen. Ik moet dus 
inderdaad veel luisteren. Maar dat luisteren is heel afwis-
selend. Er komen patiënten met puur lichamelijke klach-
ten, maar ik luister ook naar sociale en psychische proble-
men en vergeet niet, dat ik op een dag ook heel wat han-
delingen verricht. Dus er zit meer variatie in dan je denkt. 
Maar goed luisteren blijft belangrijk, in mijn beroep moet 
je luisteren leuk vinden, anders vind je al heel gauw dat 
mensen zeuren en mensen zeuren niet. Als je goed luistert, 
ontdek je, dat er iets anders aan de hand is, dat  kost veel 
tijd maar geeft ook heel veel voldoening.  
 
Wist u al op jonge leeftijd dat u arts wilde worden ? 
 
Nee, in het laatste jaar van de HBS had ik een hele fijne 
biologie leraar, Meneer Leemreis, die wist me tijdens zijn 
menskundelessen zo te boeien, dat ik geïnteresseerd raakte 
in alle facetten van het menselijk lichaam, ik wilde alles 

weten, hoe alles werkt. Het gevolg is dat ik nu huisarts 
ben, heel de mens komt dan immers onder je aandacht. 
 
Bent u een echte Brabander en kende u Tongelre toen u de praktijk 
van Dr. Raupp sr. overnam? 
 
Ja, ik ben een échte Brabander. Ik ben in Boxtel geboren, 
heb 7 jaar in Den Bosch gewoond en kwam op 9 jarige 
leeftijd naar Eindhoven (Strijp). 
Ik heb in Utrecht medicijnen gestudeerd.  
Als co-assistent kreeg ik een stageplaats in het toenmalige 
Binnenziekenhuis, ik heb de verhuizing naar het Carhari-
naziekenhuis in ‘73 nog meegemaakt, dus…… ik kwam 
weer terug in Brabant! 

Wat vond ik dát heerlijk, ik 
was weer thuis. Er was geen 
twijfel mogelijk, Brabant zou 
mijn werkplek worden. Ton-
gelre? Tongelre, dat kende ik 
eigenlijk niet, dus dat was 
wel even spannend. Ik had 
vroeger wel eens met een 
vriendje beukennootjes ge
                                            
raapt in de Beukenlaan!!!!! 
 
Over het antwoord op de 
vraag:”Wat maakt een werkdag 
voor u tot een “heerlijke dag”, en 
wanneer hebt u een “rotdag”?” 
hoeft de dokter niet na te denken. 

 
Mijn dag is helemaal goed als ik van een patiënt ’t com-
pliment krijg: ”Dokter bedankt, u hebt het goed gedaan!”, 
óf, als ik een  acuut spannend geval, door adequaat ingrij-
pen en doortastend handelen, goed opgelost heb, ja, die 
dingen geven me een heerlijk en goed gevoel, ik kan er 
dan weer een hele dag tegen. 
Ik heb een “rotdag” als het constant hectisch is, mijn 
spreekuur blijft uitlopen,  er veel telefoontjes tussendoor 
komen, ik steeds tijd tekort heb en ik werk moet door-
schuiven naar de volgende dag. 
 
Er komt een patiënt bij u binnen die alles opgezocht heeft op inter-
net, precies weet wat hij mankeert en hoe dat te verhelpen! 
 
Als ik dezelfde diagnose stel is het geen probleem, kijk ik 
er anders tegenaan dan probeer ik uit te leggen waarom, 
en zo tot overeenstemming te komen, de patiënt kan dan 
nog kiezen, tenzij hij iets wil waar ik absoluut niet achter 
kan staan. Als de patiënt dan bij zijn standpunt blijft, is er 
maar een oplossing, hij moet een andere hulpverlener zoe-
ken. Dat is niet leuk, het liefst los ik zo’n meningsverschil 
in samenspraak op. 
 
Kunt u, als u de deur van uw praktijk achter u dicht trekt, de 
knop omdraaien en alles van u afzetten? 

(Vervolg op pagina 5) 
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(Vervolg van pagina 4) 

 
Dat lukt gedeeltelijk. Zaken zoals een stervensbegeleiding 
blijven wel spelen, maar ze belasten me niet. Wat ik niet 
zomaar van me af kan zetten zijn conflictsituaties en als ik 
een verkeerde diagnose heb gesteld, die zaken werken 
door. Als ik dan ’s nachts wakker wordt flitst dat meteen 
weer door mijn hoofd, ik probeer daar dan veel over te 
praten, vooral met collega’s, gelukkig hebben wij hier in 
Tongelre een fijne groep huisartsen. 
 
U bent 25 jaar ouder geworden en wilt het 
misschien wat rustiger aan gaan doen, maar 
uw patiënten, die ook 25 jaar ouder zijn, 
doen steeds vaker een beroep op u. Hoe moet 
dat? 
 
Om te beginnen is mijn praktijk ±600 
patiënten kleiner dan in 1977. Vervol-
gens maakt de automatisering het 
werken veel gemakkelijker, de com-
puter is niet meer uit de praktijk weg 
te denken, we hebben een prima me-
dicijnbewaking en….. ik ben wel 25 
jaar ouder maar, vergeet niet, ook een 
25 jarige ervaring rijker geworden. 
Want ondanks dat ik verhoudingsge-
wijs veel ouderen onder mijn patiën-
ten heb( ±800 patiënten zijn boven de 
65) lukt het nog wel. Je zou kunnen 
zeggen dat ik door bovengenoemde 
omstandigheden een ouderen speciali-
satie ontwikkeld heb, ik ken de psychosociale problema-
tiek van ouderen, kan me goed inleven in hun situatie, be-
grijp ze en ben practischer, handiger geworden. 
 
Wat is er in die 25 jaar veranderd? 
 
Er is heel veel veranderd, te veel om op te noemen, één 
zaak wil ik er uit lichten: Psychische problemen zijn meer 
aanvaard, je mag en kunt er over praten, er is ook voor die 
problemen geen drempelvrees meer en dat is heel belang-
rijk omdat ze vaak de oorzaak zijn van veel klachten. 
 
Als ik hem tot slot vraag hoe hij deze 25 jaar zou samenvatten, is 
het even stil, hij begint, begint opnieuw, verandert, hij heeft er dui-
delijk moeite mee om zijn gevoelens onder woorden te brengen. 
 
Het is zo’n mooi vak en zo’n dankbaar werk, ik heb er 
nooit spijt van gehad dat ik dit gekozen heb, integendeel, 
ik doe het met zoveel plezier, ik voel me er zo prettig bij, 
ik voel dat het me ligt en de patiënten luisteren naar me.  
Ik ga nog wel wat jaartjes door, maar als ik er straks een 
punt achter zet, kan ik zeggen: het was een mooi levens-
werk.  
Wat ik heel jammer vind is dat ik geen bevallingen meer 
kan doen, dat is niet meer te combineren met een praktijk. 
Toen ik als arts begon lukte dat nog wel. Sommige van die 
baby’s van toen zijn nog patiënt van me, ik kan je vertel-
len dat die allemaal een streepje voor hebben, ze kunnen 

niets fout doen, het zijn een beetje mijn kinderen. 
 
 
Dokter Schaffer raakt niet uitgepraat over het werk dat 
hem op het lijf geschreven is, hij gaat er helemaal in op, 
hij leeft ervoor en geniet ervan, ik denk dat vooral dat laat-
ste hem in staat stelt om iedere morgen weer enthousiast 
zijn praktijk binnen te stappen. En dat hij helemaal in Ton-
gelre past begrijpt u nu ook: deze dokter heeft immers in 

zijn jeugd in de Beukenlaan beukennootjes geraapt, Ton-
gelreser kan toch niet!!!!Voorlopig gaat hij gewoon nog 
wat jaartjes door, zijn patiënten zullen daar blij mee zijn. 
Als ik even later naar huis rijd en op mijn horloge kijk, 
schrik ik, ik weet wel bijna zeker dat hij nu, door mijn 
schuld, ver achter loopt op zijn schema. 
 
De dokter wilde zijn jubileum niet groots vieren, maar in 
“Huisartsencentrum Parklaan” kon men het toch niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Als je een assistente hebt, die al 
meer dan 9 jaar bij je werkt en je dus wat beter kent, weet 
die wel iets te bedenken. 
 
Zij wist dat hij dolgraag eens op een paard visites wilde 
gaan rijden. Samen met haar collega organiseerde zij dat 
en zo stond er op 3 april op Parklaan 12 een paard voor 
hem klaar en mocht hij voor een keertje te paard naar zijn 
patiënten. Na 25 jaar ging een lang gekoesterde wens in 
vervulling.  

De dokter te paard  



De politie en het stadsdeelkantoor Tongelre starten bin-
nenkort met een "veeg"-actie om tientallen geparkeerde 
aanhangwagens uit het straatbeeld te verwijderen. 
De eigenaren worden van te voren gewaarschuwd omtrent 
deze actie. Voortaan mogen aanhangwagens niet langer 
dan drie dagen op straat staan. 
 
Veel straten in Tongelre worden ontsierd door aanhangwa-
gens. Vaak staan deze aanhangwagens, al dan niet volgela-
den met afval, geparkeerd op straat of op het trottoir. De 
aanhangwagens zijn meestal verankerd aan een boom, ver-
keersbord, lantaarnpaal of een putdeksel. Veel van deze 
aanhangwagens staan lange tijd, ongebruikt, op een plek. 
Door zowel de politie als de stadswachten in Eindhoven-
Tongelre is een inventarisatie in de wijk gehouden, waar-
uit bleek dat in de wijk veel aanhangwagens op straat of 
op het trottoir staan. 
 
De politie Tongelre heeft de afgelopen jaren heel wat 
klachten ontvangen van bewoners die zich groen en geel 
ergerden aan deze aanhangwagen-overlast. 
Door de aanhangwagens worden veel parkeerplaatsen voor 
auto's bezet gehouden en soms ook de doorgang op het 
trottoir belemmerd. 
 
Tot voor kort kon de politie weinig aan deze overlast doen, 
omdat een strafbaarstelling ontbrak. Nu de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Eindho-
ven is gewijzigd kan dit wel. Het is nu verboden om 
aanhangwagens langer dan drie dagen achtereen op straat 
te parkeren.  

Overigens geldt het verbod ook voor caravans 
en kampeerwagens. Tegen deze laatste voertuigen wordt 
door de politie veelal opgetreden na een klacht. 
 
De bewoners van Tongelre zullen ruimschoots de gelegen-
heid worden geboden de aanhangwagen zelf weg te halen. 
Eerst krijgen ze een verzoek, daarna volgt een waarschu-
wing. 
Als dan de aanhangwagens nog niet zijn verdwenen volgt 
na enkele weken een "veeg"-actie. 
De aanhangwagens zullen dan zonder pardon verwijderd 
worden en vervolgens in een kraakwagen vernietigd wor-
den. Tevens krijgen de eigenaren dan nog een proces-
verbaal. 
Wij hopen dat het echter niet zover hoeft te komen en re-
kenen op de medewerking van de eigenaren van de aan-
hangwagens om ze vanaf de openbare weg te verwijderen 
als er geen gebruik van gemaakt wordt. 
Omdat aanhangwagens zonder kentekenplaat moeilijker 
terug te brengen zijn op een eigenaar adviseren wij de ei-
genaren om een kentekenplaat op de aanhangwagen aan te 
brengen. 
 
Voor vragen over de actie kunt u ons bellen  
tijdens kantooruren op 040-2330890. 
 
• Paul Schmitz, buurtbrigadier Geestenberg/Muschberg;Paul Schmitz, buurtbrigadier Geestenberg/Muschberg;  
• Jan de Ridder, buurtbrigadier Koudenhoven/de Karpen/'t HofkJan de Ridder, buurtbrigadier Koudenhoven/de Karpen/'t Hofke;e;  
• Ad Brekelmans, netwerkinspecteur van voornoemde gebieden.Ad Brekelmans, netwerkinspecteur van voornoemde gebieden.  
 

Tongelre vrij van  aanhangwagens. 

Tongelre heeft een aimabel mens en een 
groot architect verloren. De geboren Eind-
hovenaar Hans Thomassen (1932-2002), 
die al tientallen jaren op 't Huis te Coll 
woonde waarvan hij een waar paradijsje 
had gemaakt, is op 69-jarige leeftijd overle-
den. 
Hans was zeer betrokken bij de Tongelrese 
gemeenschap en zijn eigen omgeving. Hij 
stond immer voor je klaar met raad en 
daad. Recentelijk heeft hij nog een drievou-
dige wisselpen geschreven voor ons blad. 
Voor zijn degelijke en kwalitatief hoog-
staande bouwstijl oogstte hij veel bewonde-
ring. Als architect van bureau Thomassen - 

Vaessen, thans Architecten-en-en, heeft hij 
in Eindhoven een duidelijke architectoni-
sche handtekening nagelaten. Wat te den-
ken van het stadhuis, het appartementen-
complex Seepaerdstad, de oude muziek-
school, de renovatie van de Bergstraat, de 
viaducten over de Kennedylaan en voor 
Tongelre de schitterende wijk 
“Beauregard”. 
 
Kort voor zijn overlijden is Hans Thomas-
sen onderscheiden voor zijn oeuvre en be-
noemd tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.  

TONGELRE VERLIEST GRTONGELRE VERLIEST GRTONGELRE VERLIEST GROOT INWONEROOT INWONEROOT INWONER   
IN MEMORIAM HANS THOIN MEMORIAM HANS THOIN MEMORIAM HANS THOMASSENMASSENMASSEN   



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 parochiecentrum is voortaan ook per e-mail bereikbaar:  
parochietongelre@freeler.nl 
 

Pastor Mieke Dorssers 
 
U heeft het misschien al in het weekend begin februari gehoord 
in de kerk? Pastor Mieke Dorssers zal met ingang van 1 augus-
tus dit jaar het pastoresteam van de parochie Tongelre gaan ver-
laten. 
Mieke zoekt na ruim 10 jaar dienstverband een nieuwe uitda-
ging en zal de eerste maanden na haar vertrek gaan genieten van 
een welverdiende vakantie. Het bestuur respecteert haar vertrek, 
maar betreurt het vertrek ten zeerste. 
Er is inmiddels, zowel mondeling als schriftelijk, contact ge-
weest met het bisdom om zo snel mogelijk een vervanger voor 
Mieke naar Tongelre te halen. De voorkeur gaat uit naar een 
fulltime priester. Zodra het bestuur iets van het bisdom hierover 
verneemt zal dat aan u worden gemeld. 
Vanzelfsprekend zal Mieke niet stil uit Tongelre vertrekken en 
zal het bestuur er voor zorgen dat in de zomer op passende wij-
ze afscheid genomen wordt van Mieke. 
 
Het parochiebestuur 
 

De diensten in onze parochie 
 
Voor de Eerste Communievieringen: zie hier naast. 
 
In de meimaand is er elke dinsdag een Maria-ochtend en –
avond gebed: dinsdag 7, 14, 21 en 28 mei. 
In de Jozef en Mariakerk om 9.00 uur ’s ochtends, in de Antoni-
uskerk om 19.00 uur ’s avonds. 
 
5 mei: openluchtmis aan het kapelletje aan de Loostraat.  
 
Met Pinksteren (zaterdag 18 en zondag 19 mei) zijn alle dien-
sten eucharistievieringen. 
Zaterdag: 17.30 uur in de Martinuskerk, om 18.45 uur in de An-
toniuskerk (Cantemus Domino) en om 19.00 uur in de Jozef en 
Mariakerk (Tongelrese Cantorij). 
Zondag: om 9.30 uur in de Antoniuskerk (Schola Cantorum), 
om 11.00 uur in de Jozef en Mariakerk en eveneens om 11.00 
uur in de Martinuskerk  (Martinuskoor). 
Maandag 20 mei is er om 11.00 uur in de Jozef en Mariakerk 
een aangepaste woord- en communiedienst door één van de pas-
tores. 

Opbrengst Sabatu 
 
Van de missieprokuur der Kapucijnen ontvingen we een be-
dankbrief voor de opbrengst van de adventsactie voor Sabatu.  
We hebben € 1210,82 bijeengebracht. De Kapucijnen zullen er 
voor zorgen dat dit zo snel mogelijk bij pater Yan Wijnans op 
West Kalimanta (het voormalige Borneo) terecht komt. Het geld 
is bestemd voor een project voor lichamelijk gehandicapten. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 

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  

 
Openluchtmis (5 mei) 

 
Elke 1e zondag in mei (dit jaar dus op 5 mei) wordt bij de kapel 
aan de Loostraat een openluchtmis gehouden.  
De mis begint om 11.00 uur. Het Martinuskoor zal tijdens de mis 
zingen, het St. Martinusgilde zal na de mis een vendelhulde 
brengen. Na afloop staat er voor iedereen een kopje koffie klaar. 
Elk jaar zijn er steeds vrijwilligers nodig om de banken te plaat-
sen en weer op te ruimen. Als u mee wilt helpen, wilt u dan vóór 
de mis om half 10 aanwezig zijn? 
Bij slecht weer zal de dienst in de Martinuskerk gehouden wor-
den. 
Om 19:00 uur in de meimaand rozenkrans bidden bij de kapel. 

 
Eerste Communievieringen 

 
In de Antoniuskerk: 
zondag 21 april om 9.45 uur kinderen van de “Reigerlaan” met 
een gelegenheidskoortje. 
In de Jozef en Mariakerk doen de kinderen hun eerste commu-
nie op zondag 26 mei om 11.00 uur met het kinderkoor. 
 

Alvast noteren 
Kiemkrachtfestival 

23 juni 
 
Meer informatie via het parochiecentrum of vragen naar Mieke 
Dorssers, Parochiecentrum, Molijnstraat 5,  ℡ 281 13 24 
 

Jaarthema Ontmoeting / gastvrijheid 
 
• 5 mei: openluchtmis bij het kapelletje aan de Loostraat. 
• 23 mei: ontmoeting met .... creativiteit, spiritualiteit. Een sa-

menkomen rondom zang / beweging van 19.00 tot 21.00 uur. 
(Vervolg op pagina 8) 

5 mei: openluchtmis aan het 
kapelletje aan de Loostraat.  



(Vervolg van pagina 7) 
 

• 25 mei: symbolisch bloemschikken in kerk en woning. 
• juni: fietstocht naar Vessem, pelgrimshuis St. Jacobushoeve. 
• 23 juni: kiemkrachtfestival voor ouders en hun kinderen tus-

sen 0 en 12 jaar. St. Jan in Eindhoven. 
•  
 

Uit de parochievergadering 
 
Afgelopen 12 maart is er in het parochiecentrum weer de twee 
maandelijkse parochievergadering gehouden. Een aantal inte-
ressante punten die besproken zijn willen we u kort melden: 
 
• Het parochiebestuur heeft een brief geschreven aan bisschop 

Hurkmans om onze zorg uit te spreken nu per 1 augustus 
Mieke Dorssers de parochie gaat verlaten. Er is nog geen 
zicht op een permanente oplossing. 

• Alle liturgische werkgroepen van onze parochie presenteer-
den zich aan de vergadering. Goed om te horen dat er zoveel 
vrijwilligers op zoveel verschillende terreinen in onze paro-
chie bezig zijn. Er werden tevens een aantal wensen geuit, 
misschien iets voor u? We zoeken bijvoorbeeld een aantal 
lectoren in woord- en communiediensten, bassen in een 
koor, een extra koster voor 2 kerken en een reserve 
“koffiezetter” in de Martinuskerk. 

• Het kinderkoor heeft een record aantal enthousiaste kinde-
ren. 

• Nellie Snoeren van de Tongelrese Cantorij heeft de penning 
van de St. Gregoriusvereniging gekregen voor 40 jaar lid-
maatschap van het koor. Gefeliciteerd! 

 
De volgende vergadering is op 11 juni. Vanaf 19.45 uur staat de 
koffie en thee klaar. We beginnen om 20.00 uur. 
 
Symbolisch bloemschikken in kerk en woning (25 mei) 
 
Bloemen spreken mensen aan …. 
In de geschiedenis van het christendom hebben bloemen en 
planten een functie gekregen in het geloof van mensen. Dat 
blijkt uit de namen die planten gekregen hebben, bijv. de chris-
tusdoorn en het tiengebodenplantje. Het blijkt ook uit de verha-
len en legendes die men elkaar vertelde om bepaalde eigen-
schappen van planten en bloemen te verklaren. 
Ontmoeting met de natuur en je eigen plek daarin. Geraakt wor-
den door …. De schoonheid en diepte van wat de natuur ons 
schenkt. 
In “symbolisch bloemschikken in kerk en woning” gaan we aan 
de hand van het thema ontmoeten (in bijbelteksten) gebruik ma-
ken van de betekenis en beeldkracht van kleuren en bloemen. 
Onder leiding van Lia van Berkel (werkgroep bloemschikken 
en liturgie van de Franciscaanse beweging) gaan we na een in-
leiding bloemen schikken, waarbij de vorm, kleur en geur een 
beeld oproept, of ons tot overweging brengt thuis of in de kerk. 
 
Zaterdag 25 mei, in het parochiecentrum aan de Molijnstraat, 
van 9.30 tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 5,-. U moet zelf 
een lunchpakketje meenemen. Er moeten minimaal 18 mensen 
meedoen om de dag door te laten gaan! 
 
Wilt u zich opgeven vóór 9 mei bij het parochiecentrum!  
 ℡ 281 13 24 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 
Overledenen:Overledenen:  
Cor Bolwerk-Sloots,  ....................95 jr., Molijnstraat 
Bertha v.d.Zanden-v.Leuken,  ......86 jr., Jan van Riebeecklaan 
Fien Verdijk-v.Glabbeek,  .............83 jr., Merellaan 
Jan Rooijackers,  .........................94 jr., Oude Muschbergweg 
Lenie van Dijck-Derkx,  ................76 jr., Graviuspad 
Nellie Voets-Swinkels,  ................88 jr., Gasthuisstraat 
Corry Lammers-Vleeshouwers,  ....76 jr., Frans Snijderslaan 
Joke Vernooy-In de Wei,  .............91 jr., Landrijt 
André Renders,  ..........................69 jr., Jeroen Boschlaan 
 
Dopen:Dopen:  
Sjefannie Burhenne,  ...................Joost de Momperstraat 
Lorenzo Koenders,  .....................Th.v.Thuldenstraat 
Marissa Leenen,  .........................Kempensebaan 
Bjorn Bekkers,  ............................Bosboomstraat 
Kaily en Wesley Wetzer,  ..............Mesdagstraat 
Gerrit Pennings,  .........................Borneolaan 
Maud van der Zee,  .....................Elle Fitzgareldlaan 
 
VormelingenVormelingen  
Martijn van Hooff 
Melody de Natris 
Iris Maessen 
Carlijn Bosman 
Robert Kilsdonk 
Janneke van Rooij 

August Thoben 
Niek Achten 
Jessica van Houtert 
Theo Meulendijk 
Tommy van Kemenade 
Sara Dirkx 

OP 30 JUNI ORGANISEEOP 30 JUNI ORGANISEEOP 30 JUNI ORGANISEERTRTRT   

haar jaarlijkse SAM - SAM DAG. 
Voor dit jaarlijks evenement zoeken wij weer stand-
houders. 
Voor : BRADERIE - ROMMELMARKT. 
 
Voor de rommelmarkt zijn de kramen beperkt. 
Als regel geldt, wie het eerst komt eerst maalt.  
Per gezin een kraam.  
Voor de braderie zijn ook nog kramen, deze zijn     
bedoeld voor nieuwe spullen. 
Ook zoeken wij mensen die iets aparts te bieden   
hebben. 
Of wilt u soms ergens een demonstratie van geven. 
Ook dit kan. 
Dit alles wordt gehouden van 12.00 tot 1700 uur op 
het veld bij de Gen. Cronjéstraat en Natalweg.  
 

Inlichtingen bij het secretariaat: 
Tel . 040 - 281 65 49 



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

 
 
Maandagmiddag  -  Fiets & Wandelgroep 55+ 
Fietsen: 15 & 29 april; 13 & 27 mei 
Vertrek: 13.30 uur van  ‘t Oude Raadhuis.  
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 gezellig-
heid in ‘t wijkcentrum. 
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur. 
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze, 
van 14.00 - 16.30 uur. 
KIENAVOND 3e woensdag van de maand  vanaf 20.00 uur. 
Elke donderdag: 
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur, 
goeie koffie, goeie buurt! 
 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel.  281 13 68 
 

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

 
Op woensdag   

22 mei 
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. 

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.  

Avondwandelvierdaagse 
 
Voor de zesde maal organiseert 't Oude Raadhuis onder 
auspiciën van de Nederlandse/Noord Brabantse   Wandel-
sportbond 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 gewan-
deld 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. 

Puzzelfietstocht 
Op zondag 26 mei gaan we weer fietsend puzzelen. Jong en 
oud kan er aan meedoen. Voor de beste puzzelaars hebben 
we weer leuke prijsjes. De start is tussen 12.30 en 13.30 uur  

vanaf 't Oude Raadhuis.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 1.50 per persoon. 

Avondfietsdriedaagse 
We sluiten het seizoen af met deze fietsdriedaagse op    
25 - 26 en 27 juni.  
U fietst dan langs de mooiste plekjes rond Eindhoven.  
Elke avond wordt ongeveer 30 km afgelegd. 
Aan ieder die alle avonden uitrijdt, wordt een leuke herin-
nering uitgereikt. 
Inschrijfgeld inclusief route € 1.80 per avond.  
Drie avonden € 4.50.  



WIE KWEEKT DE HOOGSTE WIE KWEEKT DE HOOGSTE   
ZONNEBLOEM ??ZONNEBLOEM ??  

 
Het is u natuurlijk meteen opgevallen dat uw wijkblad deze maand weer een 
beetje dikker is. 
Na enig bladeren hebt u gezien dat op deze pagina een zakje is bevestigd met 
daarin een aantal zonnepitten. 
Ook dit jaar houden we weer een  zonnebloemwedstrijd onder de lezers van ons 
blad in samenwerking met Tuincentrum Soontiëns. 

Evenals vorig jaar bleek onze adverteerder de firma Soon-
tiëns, bereid om de pitten ter beschikking te stellen.  
Deze zijn keurig in een zakje gedaan en in het wijkblad 
bevestigd. 
Door de redactie is een reglement opgesteld waaraan men 
moet voldoen om mee te dingen naar de prijs (een diner-
bon t.w.v. € 50.- te besteden bij onze adverteerder de Mer-
ckthoeve) en tevens de  
 

ROND 'T HOFKE-WISSELTROFEE. 
 

WAT IS DE BEDOELING ?? 
 

Zonnebloemen moeten gekweekt worden in 
de volle grond en liefst in de voortuin!! 

 
Tevens dient de zonnebloem bij meting nog op zijn plaats 
te staan en moet duidelijk te zien zijn dat de plant zich in 
goede conditie bevindt.  

(Planten die reeds gerooid zijn of teruggestoken in de 
grond, dingen niet mee.) 
 
Wanneer u de pitten plant, bepaalt u zelf.  
 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar een deskundige jury de 
planten meten en bekijken. 
Wenst u mee te dingen, dan kunt u dit kenbaar maken via 
een invulformulier dat wij t.z.t. in dit blad plaatsen. 
De uitslag zal uiteraard bekend gemaakt worden in het 
wijkblad. 
Ook als u niet de hoogste zonnebloem kweekt, dan nog 
zal het een mooi gezicht zijn, al die zonnebloemen in de 
Tongelrese voortuinen. 
 
Wij hopen dat u het leuk vindt om hieraan mee te doen en 
dat het evenals vorig jaar weer een succes wordt. 
 

Veel succes met uw zonnebloemen. 



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 

Tot voor kort kon u voor ál uw vragen op gemeentelijk ge-
bied in Tongelre terecht op het nummer van het Stads-
deelkantoor Tongelre. Vanaf nu moet u voor vragen met 
betrekking tot de afvalinzameling bellen met 2386000.  
Op het Stadsdeelkantoor kwamen veel telefoontjes binnen 
die betrekking hadden op de afvalinzameling. Er zijn nogal 
wat onderdelen van de afvalinzameling die vragen kunnen 
oproepen. Daarbij moet u denken aan informatie over nieu-
we afvalcontainers (grijs én groen), ophaalkalenders, data 
voor ophalen van klein chemisch afval en oud papier, ope-
ningstijden van milieustraten, enz., enz. 
Om het voor u eenvoudiger te maken heeft de gemeente 
een centraal nummer voor alle stadsdeelkantoren ingesteld: 
238 6000. Via dat nummer wordt u door middel van een 
telefooncomputer (afvalinzameling: toets 8) doorverbon-
den met de medewerksters die u alles kunnen vertellen 
over de afvalinzameling. Zo hoeft u uw vraag maar één 
keer te stellen. Door het intoetsen van andere cijfers kunt u 
overigens ook naar het Stadsdeelkantoor van uw keuze 
(Tongelre: toets 1). 
 
Tweede Kamer verkiezingen op 15 mei 
Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen zo'n twee 
maanden geleden kunt u opnieuw op het Stadsdeelkantoor 
allerlei informatie krijgen over de verkiezingen. Nu gaat 
het over de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 mei 
aanstaande. In een speciale verkiezingshoek vindt u infor-
matiemateriaal van de verschillende politieke partijen. Ook 
ligt er algemene informatie van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken waarin het hoe en waarom rondom de verkie-
zingen nog eens uit de doeken wordt gedaan. Bovendien is 
er een computer geïnstalleerd waar u via een speciale aan-
sluiting allerlei mogelijkheden heeft om nog meer te weten 
te komen. 
Overigens zal het Stadsdeelkantoor Tongelre opnieuw, zo-

als alle andere stadsdeelkantoren, dienst doen als  
stembureau. Dat geldt uiteraard alleen voor de mensen die 
in Tongelre in stemdistrict 52 wonen (het nummer en bij-
behorend stembureau staan op uw oproepingskaart). 
Als u niet wilt of kunt stemmen in het stembureau dat op 
uw oproepingskaart staat dan kunt u tot 1 mei op het  
Stadsdeelkantoor terecht voor het aanvragen van een zoge-
naamde kiezerspas. Met zo'n pas kunt u stemmen op ieder 
stembureau van uw keuze. 
 
Proef in Geestenberg: hondenhaltes 
Er is weer een nieuw instrument ingezet tegen wat door 
sommige mensen wordt gezien als volksvijand nummer 1: 
de hondenpoep. Onlangs zijn er in de wijk Geestenberg 
een drietal zogenaamde hondenhaltes geplaatst. Uit een 
enquête in de wijk was gebleken dat de buurtbewoners het 
voor hen beschikbare buurtbudget in wilden zetten voor de 
bestrijding van het hondenpoepprobleem. Uit een honden-
halte kan de hondenbezitter gratis een zakje halen dat spe-
ciaal ontwikkeld is voor het eenvoudig en schoon oppak-
ken van hondenpoep. Vervolgens kan het gevulde zakje 
gedeponeerd worden in een ander gedeelte van de honden-
halte. Over een jaar zal gekeken worden of de proef ge-
slaagd is. 
 
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. 

Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven 

℡℡  238 45 00  

NIEUW CENTRAAL INFORMATIENUMMER VOOR HUISVUIL- EN AFVALINZAMELING:  

238 6000 
 

ÓóK VOOR TONGELRENAREN! 



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 28 april Hr. P. van Kampen 

zondag 5 mei JZB predikant 

zondag 12 mei Ds M. van Duyn 

zondag 19 mei Pinksteren H.Avondmaal 
Ds H. Veltkamp 

zondag 26 mei Mw B van Litsenburg 

zondag 2 juni Ds J van Brink 

zondag 9 juni Ds D. Blom 

zondag 16 juni Ds H. Veltkamp 

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

MET DE HARMONIEMET DE HARMONIEMET DE HARMONIE   
OP PAD!!!!OP PAD!!!!OP PAD!!!!   

LOTLOT  ARDARD  
EXPOSITIE 
in huiselijke sfeer 

i n f o @ l o t a r d . c o m  
w w w . l o t a r d . c o m  

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 

Zo, het laatste Eftelingconcert is al weer geweest. 
“Grandioos” als we de mensen mogen geloven die het 
concert hebben bijgewoond. Nou ja het blijft ook een 
uniek gebeuren, maar het doek is nu voorgoed gevallen. 
 
Wat betreft het lesgeven bij de harmonie: er is nog ruimte 
voor trompetleerlingen. We hebben pas een nieuwe ko-
perleraar aangetrokken en voor zeker twee leerlingen is er 
nog plaats. Wees er dus snel bij. De lessen zijn op dins-
dagavond en beginnen om 18.00 uur. 
Zoals al eerder gemeld ligt het in de bedoeling om de 
leerlingen via de Harmonie een erkend diploma A en B te 
laten halen. Willen de leerlingen nog verder (C en D) dan 
dienen zij dit via de muziekschool zelf te regelen. 
 
Waar de Harmonie eveneens met smart op zit te wachten 
is iemand die het leuk vindt om bij het opleidingsorkest  
het slagwerk voor zijn/haar rekening te nemen. Als het 
kan met een drumstel, maar op een kleine trom/grote trom 
kan het evengoed. 
 
Het programma 
Tot mijn grote schrik heb ik moeten constateren dat ik in 
de agenda heb vermeld dat we op 4 mei de avondvier-
daagse opluisteren. Dit moet echter zijn op 16 mei. 
 

 
Verder blijft 12 mei staan met een concert in de Kiosk bij 
het Stadspaviljoen en het SamSam buitenconcert. Het pro-
gramma wordt t.z.t. bekend gemaakt. 
 
Wat betreft het Kerstconcert het volgende. Op 21 decem-
ber aanstaande zal dit concert door de Harmonie De Een-
dracht met medewerking van Marco Bakker en de Bra-
bantzangers in de Kiosk bij het Stadspaviljoen worden 
gegeven. 
Reserveer deze datum in uw agenda. 
 
Ilonka Trommelen 
Harmonie De Eendracht 
Tel. 040-2839356 
Email: ilonka.trommelen@planet.nl 



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

Gezocht: Nette en betrouwbare hulp in de  
Huishouding voor 1 x per week drie uren. 

℡℡: : 040-281 70 52 

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 

Dat het beukenlaantje populair en geliefd is weten we alle-
maal. Wie heeft er vroeger geen beukennootjes geraapt 
of er met zijn meisje gewandeld!? Vorig jaar op 29 sep-
tember, toen samen snoeien werd georganiseerd, 
kwamen er duizend mensen op af om door 
zo’n honderd vrijwilligers zowel educatief als 
recreatief tot in de late uurtjes te worden bezig 
gehouden. 
Maar om het beukenlaantje voor de toekomst 
te behouden is hoognodig actie gewenst. 
Nou, hiervoor zorgt de zeer actieve, uit on-
geveer vijftien leden bestaande, belangen-
groep “de beuk erin”. 
 
In samenwerking met het Stadsdeelkantoor, de 
gemeente Eindhoven (welke eigenaar is van het 
gebied) en Lokale Agenda 21 is er een actieplan 
opgezet om het beukenlaantje te redden! Na een uitge-
breid onderzoek door de gemeente en “de beuk erin” is gebleken 
dat een deel van het beukenlaantje kerngezond is, een deel een 
levensverwachting heeft van minimaal 15 jaar en helaas een 
achttal bomen ten dode opgeschreven.  
De bedoeling is dat na het kappen van zeven à acht bomen er 
dertig groene beuken (Fagus Sylvatica) geplant worden. Om alle 
risico’s uit te sluiten, komt er een onderhoudstraject met garan-
tie. Dat dit een kostbare operatie wordt, zal u wel duidelijk zijn. 
Om u een indruk te geven : als er gekozen wordt voor een beuk 
met een omtrek van 35/40 centimeter zal deze 1250 euro kosten. 
Kiest men voor een iets grotere boom met een omtrek van 45/50 
centimeter dan kost deze 2000 euro. 
 
Hoe nu dit te bekostigen? De gemeente Eindhoven stelt 45500 
euro (honderdduizend gulden) beschikbaar. De stichting “de 
beuk erin” heeft 4550 euro (tienduizend gulden) toegezegd om  
de gemeente over de streep te trekken. Frits Philips schenkt zes 
bomen. 

Om aan de ontbrekende financiën te komen gaat “de beuk 
erin” diverse activiteiten ontplooien. 

Velen zullen worden benaderd zoals bedrijven, 
wijken, straten, verenigingen, scholen en perso-

nen om een of meer bomen te sponsoren. 
Iedere persoon of groep die een boom 

‘adopteert’ ontvangt een uniek, genummerd 
aandenken(!) Natuurlijk zijn ook kleine bijdra-
gen welkom. Hiervoor wordt eind september 
een sponsorevenement gehouden. De blokhut 
in het Wasven wordt omgetoverd tot informa-
tiecentrum waarna er een expositie over het 

Wasven zal worden gehouden. Tevens worden 
op deze dag tal van activiteiten georganiseerd 

met als doel geld in te zamelen voor de recon-
structie van het beukenlaantje. 

Alle details zijn nog niet bekend, maar zullen in 
Rond ’t Hofke worden bekend gemaakt. 

Ook zult u informatiestands tegenkomen op evenementen in 
Tongelre zoals de pinksterbraderie, bevrijdingsmarkt e.d. 
De daadwerkelijke opknapbeurt van het beukenlaantje zal 
plaatsvinden medio november 2002. Pas als alle bladeren van de 
bomen zijn begint immers het plantseizoen. Tot die tijd is de 
gemeente druk doende met de voorbereidingen zoals kapvergun-
ningen, aanbesteding en grondverbetering. Ter afsluiting zullen 
de bomen geplant worden. 
Hiervoor zal ook de hulp worden ingeroepen van vele vrijwilli-
gers, zoals ook tijdens de actiedag Samen Snoeien, vorig jaar. 
Na een toepasselijke ‘onthulling’ zal er een  gezellig samenzijn 
plaatsvinden voor vrienden en leden van ‘de beuk erin’, vrijwil-
ligers en sponsoren. 
 
Mensen die belangstelling hebben voor de activiteiten kunnen 
terecht op website www.wasven.nl of bellen naar Alfred van 
Kempen ’t Hofke 66 (040 2908055). 
 

HET BEUKENLAANTJE WOHET BEUKENLAANTJE WOHET BEUKENLAANTJE WORDT GERED!RDT GERED!RDT GERED!   

UNIVERSELE ENERGIE 
 

Universele Energie is er voor iedereen en 
kan helpen bij lichamelijke en/of geeste-
lijke klachten. 
Wij zijn dan ook blij dat wij een nieuwe 

plek gevonden hebben in Eindhoven om die energie aan u 
door te mogen geven. 
In 't Trefcentrum in Tongelre (voorheen gemeenschaps-
huis) Natalweg l, zijn wij vanaf 2 april 2002, iedere door-
deweekse avond aanwezig tussen 19.00 en 20.00 uur. 
Ook op zaterdag en zondag zijn wij daar, maar dan 's 
morgens tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U kunt vrij binnen lopen, er zijn geen kosten aan verbon-
den. De energieoverdracht duurt slechts enkele minuten. 
Hebt u belangstelling, kom dan eens langs om het te erva-
ren. U zult merken dat het u goed doet! 
U bent van harte welkom! Tot ziens! 
Het team van het Behandelcentrum Universele Energie 
Eindhoven. 
• Info: 040 - 281 14 28 
 

Wij zoeken een lieve oppas voor onze 2 kinderen  
(4 jaar - 14 mnd), voor in de avonduren van 17.30 tot 

20.30 uur, 5 dagen per week. (geen weekend) 
Heb je interesse bel ons of kom langs. 

Fam Meijer, Bandalaan 24 - ℡℡: : 040-281 55 12.  



 
is op zoek naar enkele 

 
 

BEZORGERS 
 

in 
 

EINDHOVEN  
(Tongelre) 

 
 
 
 

Een uurtje bezorgen in de vroege ochtend  
levert al snel maximaal € 165,- per maand op! 

 
 
 

Daarnaast krijg je een gratis krant, een tijdschrift naar keuze,  
een regenpak (na 4 weken) plus vele extra's,  

waardoor je verdiensten aardig kunnen oplopen! 
 
 
 

Interesse? 
 

Neem dan contact op met 0800-0231338 (24 u.p.d. gratis)  
of 0499- 363193 Thérèse (ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur) 

 



Dat was een letterlijk even grote overgang als van een grote 
stad naar een klein dorp. Een grotere tegenstelling als in deze 
stad zelf is bijna niet denkbaar. 
 
Ter vergelijking: een bijna onafgebroken verkeersstroom 
(door je eigen woonstraat), waar het meestal moeilijk, soms 
onmogelijk was met je kinderen over te steken, tegenover nu: 
een straat waar je elkaar gewoon kunt verstaan, meer voet-
gangers en fietsers voorbijkomen dan auto's en waar het ge-
zang van de vogels alleen nu en dan afgesneden wordt door 
het lawaai van de voorbijrazende trein. Meestal vragen men-
sen dan meteen of je daar geen last van hebt.  
Afgezien van de allereerste vroege morgen, 
toen ik uit mijn slaap schoot in de veronder-
stelling, dat er een vliegtuig bezig was een 
noodlanding uit te voeren in de achtertuin, 
kan ik eerlijk zeggen: nee, . . . ik vind de trein 
geen last, eerder een verrijking van je leefom-
geving. . . . vanuit het dakraam lijkt het of je 
in een modelbaan woont. 
 
Treinen hebben me altijd getrokken, misschien wel een kin-
derlijk overblijfsel. Ik vind treinen mooi en spannend….hoe 
je vlak voor de spoorboom dat brok geweld voorbij ziet en 
voelt denderen. . . heerlijk. Bovendien houden we er een 
prachtig groen uitzicht aan over, als er eens geen trein langs-
komt. 
 
De skyline van Eindhoven staat me zeker niet tegen. . . vanaf 
een redelijke afstand. Maar ik ben toch blijer met een oude 
boerderij en grote kerk in de buurt, omzoomd met die schitte-
rende bomen, die elke periode van het jaar het decor weer 
anders inkleuren. 
 
Het moet nu haast lijken of ik (altijd Eindhovenaar geweest, 
trouwens) niet wist, waar Tongelre überhaupt lag. 
Dat is bijna waar. Als kind, dat meestal speelde 
aan de Gender, niet meer dan  een halfdroge 
sloot, voordat het Genderdal verrees, was ei-
genlijk de enige reden om naar Tongelre te ko-
men: de IJzeren Man. We liepen of fietsten langs 
de Parklaan (om een of andere reden was de Fuut-
laan voor ons verboden) om ter hoogte van de rol-
schaatsbaan de overweg te nemen. Als je veel ge-
luk had, en dat was maar zelden, hoefde je niet op 
tenminste vier treinen te wachten en kon je einde-
lijk, na ook nog eens in jongens– en meisjeskant 
gescheiden te zijn, het water in. Hier heb ik menige 
zomermiddag doorgebracht en mijn watervrees overwonnen. 
Wie kent nog die "koffie-stokjes" (duur) en “Joden-
vet" (excuseer), die juist hier zo lekker waren. 
 
Nog op een andere manier kwam ik af en toe in Tongelre te-
recht als 6-jarige: de roemruchte schoolarts aan de Parklaan. 
Dat was nogal ver van school en huis, dus bracht mijn vader 
mij erheen achterop de mobylette. Na afloop van het onder-
zoek reden we dan door naar (een aardig toeval) de Hofstraat, 
waar hij onderwijzer was aan de Martinusschool. Zo kostte 
het ons  beiden minder schoolverzuim. Ik werd gestald in de 
eerste klas en hij gaf les in de tweede. Het was echt een ande-

re wereld. . . Vol verbazing (of misschien was het spot), 
stond iedereen in die klas om me heen zich te vergapen aan 
mijn regelmatige lettertjes, omdat ik "in de stad" al gewend 
was op lijntjes te schrijven, terwijl daar iedereen met grote 
krullen en uithalen bezig was op blanco papier. Ik vond het er 
nogal luidruchtig en rommelig, maar vooral heel gezellig. 
Gelukkig vonden ze mijn vader wel geschikt; ze legden mij 
dus als stadsjongetje weinig in de weg. 
 
In het boek "Tongelre, oh Tongelre" staat op pag. 119, bo-
venaan een foto met het team van de jongensschool 

(1947). Helaas staan er geen namen bij. 
Als iemand die nog weet, vooral die van 
die jongeman in de achterste rij, uiterst 
rechts, zou ik er erg dankbaar voor zijn 
om die te horen. (mijn adres staat on-
deraan dit stukje). Ik heb het sterke ver-
moeden, dat dat mijn vader moet zijn. 
Wat een fijne herinneringen heb ik aan 
hem... .Vooral die van eindeloze zon-
dagmiddagen spelend met de trein. We 

hadden niet meer dan de beginners doos van Trix-Express. . . 
een ovaaltje rails, die net op de tafel pasten,een locomotief en 
twee wagons. De rest bouwden we er zelf bij: tunnels,
hoogsporen en gebouwen of muren, waar we dat treintje 
dwars doorheen lieten rijden. Niet zelden ontspoorde het ding 
en donderde zelfs regelmatig van de tafel, maar hij bleef het 
dapper volhouden! 
 
Mijn vader was heel sfeergevoelig, hij werd boos als je de 
sneeuw van het vogelhuisje veegde. Hij kon ons boeien met 
een heel verhaal over een nietig Gaasvliegje, om het daarna 
ongedeerd te laten wegvliegen. Hij was zondagsschilder, had 
veel interesses en maakte met ons lange wandelingen. Hij 
was een van die zeldzame mannen, die toen al doodgewoon 
achter de kinderwagen liep door het park. Hij is erg jong ge-
storven, in 1957... ik was toen 7, hij 48! 
Een klas, zijn laatste (ik weet niet meer of die van de Marti-
nusschool was) heeft toen nog  meegelopen in de uitvaart-

stoet, op die koude 15de januari. 
 
Tenslotte, zoals alle goede dingen in drie-
en behoren te gebeuren, bleek mijn 
vrouw een geboren en getogen Tongelre-

se te zijn (Kalverstraat). Vooral voor haar 
was het een herbeleving van de kindertijd, 
toen we hier kwamen wonen. Het is mis-
schien wat vergezocht, maar ondanks mijn 

van oudsher schaarse contacten met Tongelre, lijkt het nu, 
alsof ik hier ben thuisgekomen. Alles lijkt te kloppen, alle 
herinneringen ook, die weer bij elkaar komen….je zou bijna 
zeggen: de cirkel is rond. Hier wil ik wel wortelschieten. In 
de buurt van de Collse Molen (ik bak weer eigen brood), de 
Zeggen, het dorp, een bankje in de voortuin, weer sneeuw 
midden op straat, de treinen, een volkstuin onder de knotwil-
gen en een vergezicht van groene weilanden, een klein para-
dijs!  
Hier wil ik niet meer weg. 
 
• Jack Schenkels 

IN AUGUSTUS 1998 ZIJN WE VERHUISD VAN HET CENTRUM VAN DE STAD 
NAAR HIER, TONGELRE, HOFSTRAAT.  



VAN HET INFORMATIE  
ADVIES CENTRUM  
VOOR OUDEREN 

 
In het begin van een nieuw jaar wordt 
teruggeblikt naar wat we het afgelopen 
jaar zoal gedaan hebben en dat is nogal 
wat geweest. 
De vrijwillige seniorenvoorlichters van 
het I.A.C. (Informatie Advies Centrum) hebben afgelopen 
jaar 700 ouderen in Tongelre vanaf 60 jaar middels een brief 
benaderd. 
In de brief wordt aangekondigd dat men een telefoontje kan 
verwachten na een week. In dit telefoontje wordt uitgelegd 
wat het I.A.C. voor de ouderen in Tongelre kan betekenen en 
natuurlijk kunt uzelf ook vragen stellen aan de seniorenvoor-
lichter. 
 
Om u een idee te geven welke onderwerpen er zoal aan de 
telefoon besproken worden wil ik er enkele opsommen: 
211 vragen over Huisvesting, b.v. “Wat moet ik doen om in 
een serviceflat of verzorgingshuis te komen?” en “Kan ik 
ook rekenen op een tegemoetkoming in verhuiskosten?” 
 
225 vragen over Gezondheid. De beperkingen die een terug-
lopende gezondheid met zich meebrengt; je kunt niet meer 
de trap omhoog, boodschappen doen lukt niet meer etc. 
 
106  vragen m.b.t. eenzaamheid en rouwverwerking.  
Bij alle vragen kunnen wij de ouderen van Tongelre door-
gaans iets aanbieden waarmee ze zelf aan de slag kunnen 
gaan en zodoende de regie in eigen hand kunnen houden. 
Uiteindelijk is dat het doel waar we voor staan: de oudere die 
informatie en hulp bieden die hem/haar in staat stelt zoveel 
mogelijk zijn eigen zaken te kunnen blijven doen. 
Over daadwerkelijke hulp gesproken! 
 
Het afgelopen jaar is onze Klussendienst 177 keer ingezet. 
Deze dienst bestaat uit vrijwilligers die zo nu en dan een klus 
bij een oudere klaren die dit zelf niet meer kan. 
Dit gaat dan van klein tuinonderhoud tot het doen van een 
enkele boodschap. 
 
En dan nog iets over de vrijwillige seniorenvoorlichters. Het 
is een club van 20 vrijwilligers die iedere werkdag ‘s och-
tends voor u aan de telefoon zitten; hetzij om uw vragen te 
beantwoorden of te bemiddelen bij een klusaanvraag. 
 
Een club die plezier beleeft aan het werk voor de ouderen 
van Tongelre en hopelijk beleeft u ook komend jaar veel ple-
zier aan ons! 
 
U kunt het Informatie Advies Centrum iedere werkdag        
‘s ochtends bereiken van 09.30 uur tot 12.00 uur onder het 
telefoonnummer 238.37.03.  
 
Ook kunt u aan onze balie terecht in het 55+Kwartier aan de 
Paul Krügerlaan 55 van 11.00 uur tot 11.30 uur.  
 
Hier hebben wij uitgebreide folderdocumentatie over zaken 
die van belang zijn vóór de 55 plussers. 

INFORMATIE ADVIES CENTRUM 
VOOR OUDEREN TONGELRE 

 

HELP!! 
Op dit moment begint het groen weer uit te 
springen en gaat onze aandacht weer naar bui-
ten: hoe ligt de tuin erbij?? 
Een van de doelen die het IAC heeft is ouderen 
te ondersteunen om zolang mogelijk in hun 

eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
Het kunnen onderhouden van de tuin is een van de dingen die 
dit voor ouderen mogelijk maakt. 
Op dit moment hebben we vanwege ziekte niemand die deze 
hulp aan ouderen kan bieden en zitten wij als IAC met de 
handen in het haar. Wie wil ons, en natuurlijk de ouderen in 
Tongelre, de helpende hand toesteken en ons Vrijwilligers-
team komen versterken? 
Het gaat om kleine tuinwerkzaamheden. 
Ook voor andere karweien kunnen wij mensen gebruiken. 
Wilt u informatie of wilt u zich opgeven? 
U kunt bellen met 238.37.03. van 09.30 tot 12.00 uur op 
werkdagen of loop tussen 11.00 en 12.00 uur binnen op ons 
adres, het 55+Kwartier aan de Paul Krügerlaan 55. U bent van 
harte welkom! 

ALGEMENE HULPDIENST EINDHOVEN 
 
De Stichting Algemene Hulpdienst Eindhoven (AHD) is een vrijwilligersorganisatie 
die in 1969 is opgericht. Het doel is ‘het zonder winstoogmerk bieden van hulp 
aan mensen in situaties waarin ze zelf geen oplossing weten te vinden, niet over 
voldoende financiële middelen beschikken om professionele hulp in te kopen en 
hulpverleningsinstanties niet of nog niet te kunnen helpen’. 
 
Kunt u praktische hulp of een steuntje in de rug gebruiken? 
De AHD beschikt over enthousiaste vrijwilligers die hulp aanbieden d.m.v. de 
volgende projecten: 

 
Project Algemeen aanbod: 
Het doel van dit project is om mensen algemene praktische en sociale hulp 
te bieden zoals: kleine klusjes in en rondom huis en het bieden van gezel-
schap.  
Project Buddyhulp:  
Het doel van dit project is om mensen die besmet zijn met het HIV-virus op 
zowel praktisch als psychosociaal vlak te ondersteunen.  
Project ‘Maat’schap:  
In dit project worden mensen geholpen die contact hebben of hebben gehad 
met Maatschappelijk Werk Eindhoven. Dit project biedt een maatje/
gesprekspartner zodat een hulpvrager een brede, psychosociale ondersteu-
ning krijgt. 
Project Vriendendienst: 
In dit project wordt mensen met een psychiatrische achtergrond door middel 
van een maatje/gesprekspartner, een steuntje in de rug geboden. 
Project Vrij en Verder: 
Dit project is bedoeld voor mensen die met justitie in aanraking zijn geko-
men en die bezig zijn hun leven in positieve zin te veranderen. Ook hier 
wordt hulp geboden door vrijwilligers in de vorm van een maatje/
gesprekspartner. 
Project Vrijwillige Thuiszorg: 
In dit project wordt hulp verleend aan chronisch zieken en gehandicapten en 
aan hun mantelzorgers. Dit kan praktische hulp zijn, ontlasten van de man-
telzorgers of hulp via een maatje/gesprekspartner aan de chronisch zieke 
zelf. 

 
De hulpdienst is gratis behalve de gemaakte kosten. In sommige gevallen 
betaalt de hulpvrager de reiskosten van de vrijwilliger. 
U kunt ons bereiken op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur aan de Raiffeisenstraat 1A, tel (040) 2447669.  
Ook zijn wij per e-mail bereikbaar: AHD-eindhoven@hetnet.nl.   
 
Bent u op zoek naar boeiend vrijwilligerswerk? 
Word dan vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst. U bepaalt zelf voor wie, 
waar, wanneer en hoelang u wilt werken. Het is dankbaar werk en een zin-
volle vrijetijdsbesteding waarbij u begeleiding en scholing krijgt vanuit de 
AHD.  



DE EMMER 
De emmer werd tot aan de zomer vakantie verzorgd door 
Rein Zijlstra, soms moeilijke stukjes vaak met veel hu-
mor. 
Doordat de zoon van Rein nu op het voortgezet onderwijs 
zit, hebben we de afgesproken om het schrijven voor de 
emmer te rouleren. Op deze manier kunnen zij ons ook 
aan u voorstellen. 
Ik ben Marianne, mijn dochter Anica zit in groep 5 bij juf 
Anouk.  
In 1998 ben ik als ouderadviseur in de MR gekomen, dit 
omdat ik het prettig vind om te weten wat er speelt op 
school en zo mijn steentje bij kan dragen om het voor on-
ze kinderen goed te laten verlopen. 
Naast de MR zit ik ook in de overblijfcommissie, beiden 
taken doe ik met veel plezier. 
Terugkomend op Rein, hij is dan wel niet meer actief op 
onze school, maar leeft nog steeds mee. 
Dit wordt duidelijk n.a.v. een ingezonden brief van Rein 
in het Eindhovens Dagblad van 12 maart j.l.. 
Vanuit het ministerie van onderwijs waren er miljoenen 
beschikbaar gesteld voor het computer onderwijs. Dit 
geld staat bij het bestuur van het openbaar onderwijs. 
In Eindhoven was de afspraak dat alles centraal zou wor-
den geregeld en de gemeente dan ook een fors bedrag bij 
zou leggen. 
Helaas zijn de plannen weer afgekeurd en weer kunnen 
wij als school wachten wat de verdere plannen zijn. 
Wij als MR zitten hier ook boven op, in de GMR ( Ge-
meenschappelijke Medezeggenschaps Raad van de scho-
len van het openbaar en nuts onderwijs, SALT'0) wordt 
dit onderwerp ook veelvuldig besproken. 
Op dit moment heeft 't Karregat een mooi computerlo-
kaal, maar zoals iedereen weet is het bij computers toch 
zo dat stilstand , achteruitgang betekent. 
De vorige keer schreef Anja over veiligheid. Inmiddels 
zijn er rondom de school mooie nieuwe borden geplaatst 
die het verkeer erop attenderen dat er schoolkinderen kun-
nen oversteken. Kleine stapjes maar o zo belangrijk. 
Voor het ontruimingsplan zijn er inmiddels lijsten ge-
maakt die op verschillende plaatsen in de school komen te 
hangen, ook weer voor de veiligheid van de kinderen. Zo 
gaan de 2 uurtjes die we vergaderen vlug voorbij als je 
over dit soort dingen praat. Heeft u eens interesse om een 
MR vergadering bij te wonen; dan staat de koffie/ thee 
weer klaar op maandag 13 mei om 20:00 uur. 
 
Marianne Dijkstra 
Info: 040 2810326 

Interview met Daniëlle  
(juf groep 6) 
 
1. Heb je al op anderen scholen gewerkt? 

Ja, ik heb tot januari in de Achtste Barrier gewerkt. 
 
2. Blijf je volgend jaar ook juf? 

Ik blijf juf maar misschien niet op deze school. 
 
3. Ga je volgend jaar in een andere groep werken? 

Dat weet ik nog niet. 
 
4. Wat vind ,je zo leuk aan dit werk?  

Eh . .. ik vind het zo leuk om jullie dingen te leren. 
 
5. Wilde je vroeger ook al juf worden?  

Nee, ik wilde schoonheidsspecialist worden en dat 
ben ik ook geweest. 

 
6 Hoe lang heb je gestudeerd. 

Even denken... 4 jaar. 
 
7. Hoe oud was je toen je afgestudeerd was? 

28 jaar. 
 
8: Wat zeiden ze er thuis van dat je juf werd? 

Dat vonden ze heel erg leuk. 
 
9. Wat was je lievelingsjuf toen je klein was?  

Een meester, meester Frans. Het was gezellig in zijn 
klas en hij was super aardig. 

 
10. Heb je al echte vrienden en vriendinnen hier op 
school? 

Ik weet het niet zo goed, want ik werk hier nog niet zo 
lang. 

 
11. Hoe vind je deze school?  

Hartstikke leuk. 
 
12. Hoe vind je dit interview? 

Ik vind het te gek, vooral dat 
jullie een interview met mij 
willen doen.  

 
Gemaakt door: 
 
Kirsten, Manon en Joli, groep 6 
 

WEBP@GIN@ 
 

De website van de school is altijd een bezoekje waard. Dit 
maal zijn er nieuwe foto's te zien van het schoolzwemmen 
door groep 3. Ook fotoreportages over verschillende acti-
viteiten vind je er terug. Daarnaast veel informatie over de 
school, tips en trics op computergebied, makkelijke links 
naar informatie voor spreekbeurten etc etc. De moeite 
waard dus. 
De website is te vinden via: http/www.karregat.nl  



Oplossing van vorige maand was: 
 “MATROOS”. 

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
• Petra Deckers 
• Hageheldlaan 34 

De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
• Faunaland Tongelre 

• Tongelresestraat 316-A 

• ℡℡ : 040-281 34 03 

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 mei 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. 
• Thijsco Friture 

• Poeyersstraat 2 

• ℡℡ : 040-281 39 27  

AANGENAAM  
BORDES  
KARAVAAN  
MONSTERZAKJE  
PAASBEEST  
PAASFEEST  
RAMPGEBIED 
PEETOOM  
REGENWEER  
PETOET  
RONDUIT  
SALPETERZUUR  
SCHAAFBEITEL  
SCHIETBAAN 

SINOPEL  
STERRENPARADE  
SOEPLEPEL  
SPEELTUIN  
STADSLEVEN  
STEENSLAG  
TEGENSTANDER 
TUINBED  
VENNOOT  
VIOOLBOUWER  
VLIEGENPLAAG  
ZOUTLEPELTJE  
VULHOUT  
ZUURBAL 


