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De jaarlijkse inzamelingsactie is weer voorbij. Onze bezorgers en bezorgsters hebben het daar de afgelopen maand erg druk mee gehad. Zij
hebben op 2900 adressen aangebeld. En ook dit jaar weer met een fantastisch resultaat.
Wij zijn blij dat onze nieuwe lezers rond de Kaartmakersring ook hun
steentje hebben bijgedragen, hieruit blijkt dat ook zij ons wijkblad
waarderen.
De voorlopige opbrengst bedraagt: € 5212,-. Geweldig.
Tijdens het “gulden tijdperk” verliepen onze acties perfect, maar Euro’s
inzamelen lukt dus óók!

Wijkbewoners en bezorgers bedankt!!!
Voor onze werkgroep betekent dit resultaat niet alleen dat we ons het
komende jaar geen zorgen behoeven te maken hoe ons blad te bekostigen, neen, uit het feit dat u best wat voor “Rond ’t Hofke” over heeft,
kunnen wij ook afleiden dat u ons wijkblad niet wilt missen en dat het
in een behoefte voorziet.
Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage over te
maken dan kunt u dat alsnog doen op bankrekening nr. 17.82.25.983
t.g.v. Wijkblad “Rond ’t Hofke”.
Ons bewust van uw steun gaan we enthousiast door en doen ons best
om uw verwachtingen waar te maken. Helaas kunnen en willen we dat
niet zonder uw hulp. Wij zijn immers uw spreekbuis!
Heeft u iets te vieren, staat er iets op stapel, is er iets gezelligs, vrolijks
óf droevigs te melden, zet het op papier.
Ja, soms kunt u er behoefte aan hebben om ook droevige gebeurtenissen, zoals sterfgevallen, onder de aandacht van onze lezers te brengen.
Wij denken hierbij aan personen die voor Tongelre, voor uw buurt, uw
straat, uw club of vereniging een bijzondere betekenis hebben gehad en
waarvan u vindt dat wij daar in ons wijkblad best even bij stil mogen
staan. Wij vinden het wel fijn, als u dan als buurt,- straat- of clubgenoot
het initiatief neemt.
Heeft u er moeite mee om het een en ander op papier te zetten, wij zijn
altijd bereid u daarbij behulpzaam te zijn.
Tot slot: de vakantie nadert, heeft u voor onze lezers nog een goede tip,
’n suggestie, ’n advies of goede wens aangaande de vakantie, laat het
ons vóór 1 juni weten, wij plaatsen dat alles in ons juninummer zodat
het nog tijdig bij onze lezers is.
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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.

je terug wanen in de jaren
We woonden in één van de flats aan
‘van de familie Mangelmans’,
de Urkhovenseweg, waar je vrijwel
toen Tongelre nog een echt
anoniem naast elkaar kunt leven. Er
dorp was, 't Hofke het oude
stond een woonhuis te koop, vlakbij
centrum en de kinderen nog
op 't Hofke 66. Dagelijks reden we
op straat konden spelen.
over 't Hofke naar het werk, maar
Dat gevoel krijg ik ook als ik
nooit was het ons opgevallen dat er
iets verder doorloop, de beuzulke mooie karakteristieke huizen
kenlaan in. Tussen de grote
stonden. Het was liefde op het eerste
bomen met hun bladerdak
gezicht toen we het huis van binnen
kom je tot rust, zeker als je
zagen; het huis voelde aan als een
doorloopt het Wasven in.
warme jas. Die konden we wel geIk heb weinig verstand van
bruiken want het was winter 1995.
bomen maar je kunt zien dat
Na de koop direct aan de slag om het
ze het moeilijk hebben.
huis zoveel mogelijk in de oorspronHet blijkt dat dit al jaren zo is
kelijke staat terug te brengen. Het
en dat er niets aan gedaan
was ook niet zomaar een huis: het is
wordt. In 1998 wordt actiegebouwd in 1936 door de familie
groep ‘de beuk erin’ opgeMangelmans, die er een zadel- en
richt, met als doel de bomen
schoenmakerij had en een winkel.
te redden. Je praat met buurtVoorheen woonden zij ernaast op
bewoners en je komt zo steeds
Een auto bij Mangelmans voor de deur meer te weten.
nummer 64, met op de plaats van
‘ons huis’ een appelboomgaard. De
Er heeft een kasteel gestaan;
schuur erachter was vroeger de werkplaats, waar opa Manmen raapte er beukennootjes of gaf er zijn eerste zoentje.
gelmans het leer bewerkte en er schoenen maakte. Dit alles
Ook ik loop er nu met de kinderwagen en hoop dat mijn
kwamen we aan de weet door een praatje met buurman
kinderen dat weer kunnen meemaken. Ik kruip wat verder
Piet (van Vlerken). Via hem kwamen we in contact met
weg in mijn warme jas en bedenk me wat Tongelre nu zo
Roos Mangelmans, toentertijd 90 jaar oud maar nog altijd
uniek maakt: het is haar rijke geschiedenis. Geschiedenis
kras. Zij is nog een keer op bezoek geweest in ‘haar’ huis;
die er geschreven is en nog steeds geschreven wordt, door
ze was er al ruim 25 jaar niet meer binnen geweest. Van
mensen die er woonden én de mensen die er nu wonen.
haar hebben we, naast vele anekdotes, enkele foto's gekregen: van de oorspronkelijke winkel en één waar opa Piet
Alfred van Kempen
Mangelmans druk aan het werk is in de werkplaats. Die
foto's geven de sfeer aan, die nu nog in het huis terug te
De wisselpen gaat naar ... Frans Langenhuysen.
vinden is.
Al wonend in de buurt leerden we steeds meer mensen op 't Hofke kennen. Het idee wordt geboren om
een heus straatfeest te houden. Het organiseren van
zo'n feest (door buurtcomité 't Hofke Noord) brengt
veel lol en ‘lange’ avonden met zich mee. Iedereen
kent wel iemand die iets kan regelen of voor iets kan
zorgen en zo wordt ieder jaar de weg afgesloten en
midden op straat gedanst, gedronken, gegeten en natuurlijk veel gepraat. 't Hofke Noord is een dorpsstraat
waar eenieder elkaar kent. De aandacht voor elkaar
voelt als een warme jas: alsof je er altijd gewoond
hebt. Op straat kom je altijd wel iemand tegen voor
een praatje of een kop koffie. Als ook de straat zelf
wat aangepakt zou worden (bestrating, verlichting en
beplanting) en er minder verkeer zou zijn, dan zou je

Mangelmans aan de stikmachine

Of: Hoe de Wolvendijk aan
haar naam komt
Door al het verkeer had de brug veel onderhoud nodig , en
volgens een eeuwenoude afspraak moest de molenaar
hiervoor zorgen. Daarom bood de molenaar zelfs zijn
grond aan de gemeente aan, als de nieuwe weg over Opwetten zou komen lopen. In dat geval was hij namelijk
van de overlast en het onderhoud af. Gelukkig voor hem is
het inderdaad zo gegaan.
Men koos ervoor om de oude weg over het molenterrein te
laten vervallen en de nieuwe weg vóór de molen door te
laten lopen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een bestaand zandpad en er kwam een nieuwe brug. Op de kadasterkaart van 1832 is nog te zien hoe de oorspronkelijke
weg liep, en als je er nu gaat kijken, zie je dat dit stukje
weg tot aan de sluis er nog ligt. Je gaat dan direct na Budget Badkamers (Wolvendijk 23) rechtsaf het zandpad in,
op het einde linksaf tussen de bomen door en komt dan
vanzelf bij de sluis. Tegenwoordig loopt de weg daar
dood; er staat zelfs een groot hek voor.

EN
Als bij ons thuis de naam Wolvendijk valt spitsen de kinderen direct de oren.
Mama, daar woonden toch vroeger wolven, hè?
Vanaf de dag dat ze deze vraag konden stellen liet ik het
maar bij deze verklaring. Nu ze wat ouder zijn en van de
meest enge griezelverhalen hun ogen van opwinding beginnen te schitteren, leek het me leuk om eens uit te zoeken hoe het nu werkelijk zit.

EEN

STUKJE

GESCHIEDENIS

De Wolvendijk loopt vanaf het Hofke naar de Opwettense
Watermolen in Nuenen, en gaat dan verder als Opwettenseweg. Eeuwenlang was deze weg een karrespoor wat de
naam “weg” eigenlijk niet verdiende. Deze weg was vaak
zó slecht, dat vrachtkarren met het dubbele aantal paarden
ervoor door de modder moesten worden getrokken. In
1871 is de weg verhard en rechtgetrokken als onderdeel
van de aanleg van een goede verbinding tussen Stratum en
Lieshout. De aanleg van deze weg had heel wat voeten in
de aarde. De bewoners van Tongelre zaten er helemaal
niet op te wachten om deze weg via Opwetten te laten lopen, liever hadden zij een goede verbinding gehad met het
station op het Eeneind. De molenaar van Opwetten zag het
echter wel zitten. Jarenlang had zijn familie geprobeerd
het verkeer van Tongelre naar Nuenen tegen te houden.
De oude weg liep namelijk over het molenterrein, en men
maakte gebruik van de twee bruggen over de Dommel.
Het was erg lastig om hier met een paard over te steken.
Het stromende water zorgde ervoor dat veel paarden bang
waren en in 1811 is hierdoor zelfs een paard met wagen
uit Stratum in het sluiswiel gevallen. Het paard verdronk
en de twee mensen werden gered.
(zie foto van de sluis hiernaast)

NU DE

WOLVEN…

Zwierven er destijds inderdaad wolven rond in deze streek
en zo ja, wat hadden die met de Wolvendijk te maken?
Dat er hier wolven voorkwamen werd bevestigd door Ingrid Henderson, die voor haar studie aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden een haalbaarheidsstudie maakte
over het terugplaatsen van de wolf in de vrije Europese
natuur. Volgens haar kwam de wolf destijds voor in heel
Nederland. Wolven kunnen zich overal aanpassen, zolang
er genoeg te eten is. In Italië leven zij nu zelfs nog op
vuilnisbelten. In Nederland is de laatste wolf in 1845 in
Limburg geschoten. Er zijn wel latere meldingen, maar dit

Sluis bij de watermolen
(Vervolg op pagina 5)

(Vervolg van pagina 4)

ging meestal om één wolf en niet een hele roedel, dus dat
zijn waarschijnlijk geen volbloedwolven geweest. De wolf
is namelijk een zeer schuw dier en mijdt vooral mensen
vanwege de slechte ervaringen door de eeuwen heen. Zij
worden dus zelden door mensen gezien. Vaak zijn wolven
die in hun eentje rondzwerven, geen wolven maar hybrides
(kruising van hond-wolf); deze zijn minder schuw vanwege de hondgenen, maar qua karakter nog gewoon een wolf.
Verhalen over wolven die mensen verwond of gedood
hebben, gaan voornamelijk over die hybrides.

behoren. De kapel raakte helemaal verwaarloosd. Burgemeester van J.C. van Kemenade, burgemeester van de gemeente Nuenen, heeft in 1912 pogingen ondernomen te
komen tot een restauratieplan, samen met Adolph Mulder,
rijksarchitect voor monumentenzorg. Dit is dus niet gelukt.

KAPEL VERHEES

WOLF

IN

SNEEUW

Dat er een legende aan de naam Wolvendijk verbonden
was hoorde ik van Adriaan van Willigen van het Eeneind
te Nuenen. Adriaan heeft altijd een landbouwbedrijf gehad
aan de vroegere Eeneindseweg en er is bijna niets wat hij
niet weet over zijn omgeving en wat zich daar heeft afgespeeld.
Van Frans Baselmans van de Collseweg kreeg ik vervolgens een boekje over de geschiedenis van het Eeneind
waarin de legende door Janus Jansen uitgebreid is opgetekend.
Het verhaal speelt zich af in 1697 aan de huidige Opwettenseweg, nog voorbij de kruising met de Vorsterdijk/
Wettenseind, waar links van de weg richting Nuenen een
oude middeleeuwse kapel heeft gestaan, gewijd aan de
heilige Antonius. In 1524 wordt deze al genoemd. Je kunt
de plaats nog herkennen, het is nu een iets hoger gelegen
parkeerplaatsje, tussen nummer 102 en 104 direct na het
rijtje huizen.
De oude kapel is in 1917 afgebroken, nadat zij al jaren
voor andere doeleinden werd gebruikt: in 1874 werd zij
ingericht tot bewaarplaats van verdachte personen en vanaf 1885 was het een opberghok voor de brandspuit en toe-

In 1791 maakte Hendrik Verhees deze tekening van het
kapelletje.
Vincent van Gogh kende de oude kapel ook, en heeft er
diverse malen over geschreven. Daarom is het heel vreemd
dat er geen enkele tekening van zijn hand is gevonden.
Misschien nog bij iemand op zolder?
Er bestaat ook een foto van, met een zigeunerwagen ernaast. Deze foto is te zien in de nieuwe Antonius-kapel die
in 1987 op het Eeneind werd gebouwd.
Omdat ik graag wilde weten wanneer er voor het eerst iets
over de wolvenlegende in de geschiedenisboekjes is vermeld, toog ik op een druilerige zondagmiddag naar Nederweert, waar Hans en Hanneke Verheggen een uitgebreid
archief over Nuenen hebben aangelegd. Zij zijn de onderzoekers die destijds het materiaal voor het Eeneindse
boekje hebben aangeleverd. Er kwam van alles boven water: oude foto’s van de kapel, van de oude molenaar van de
Opwettense Watermolen, oude kadasterkaarten en van iets
recentere datum: de tekst van het lied “De Wolvenkapel”
door Huub van Eynthoven in onvervalst plat Brabants. Dat
wil ik jullie zeker niet onthouden, maar dat komt in het
juninummer van Rond ‘t Hofke.
• Door: Y.J. Henderson
• Met medewerking van: F. Baselmans, I. Henderson,
Janus Jansen, Hans en Hanneke Verheggen, A. v. Willigen,
M.v. Willigen.
Wordt vervolgd.

Verb
od
hand
m
telefo atig
neren
Op 1 maart 2002 werd een nieuwe verkeersregel van
kracht betreffende het handmatig telefoneren van bestuurders. De regel luidt:
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of
invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden
een mobiele telefoon vast te houden.
Als we dit wetsartikel nader bekijken blijkt dat dit verbod
niet geldt voor fietsers. Dit is echter niet helemaal waar.
Indien een fietser onder het rijden aan het telefoneren is en
er door zijn gedrag gevaar of hinder op de weg wordt veroorzaakt, is het mogelijk de fietser op grond van een ander
artikel te bekeuren.
In het artikel staat ook dat de bestuurder rijdend moet
deelnemen aan het verkeer. Onder rijdend wordt ook bedoeld het staan in een file. Wie het voertuig heeft geparkeerd mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiele telefoon.

Het St.Martinusgilde Tongelre gaat op 2 juni koningschieten. Het koningschieten dat eens in de twee jaar op het
programma staat bij het St.Martinusgilde is telkens
een groot gebeuren.
De dag zal om 11.00 uur beginnen met een H.Gildemis,
met mede werking van het St. Martinuskoor in de St.
Martinus kerk op `t Hofke.
Na de H.Mis volgt een vendeldemonstratie en daarna gaat
het gilde naar het gildehuis gelegen aan het Aalbersepad in
de Bogten waar de koffietafel klaar staat.
Om 14.00 uur begint de ceremonie van het koningschieten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit
schouwspel te komen bijwonen.
De titelverdediger is Ad van den Dungen, de zoon van onze oud-secretaris.
De volgorde van het schieten wordt bepaald door loting
met dien verstande dat de oude koning die ondertussen de
tekenen van het koningschap heeft afgelegd altijd nummer
een is.
Men schiet op een houten vogel die op een schutspaal is
geplaatst op 16 mtr. hoogte. Schieten moet men kunnen
maar een portie geluk mag zeker niet ontbreken want degene die koning wil worden zal het laatste stuk hout naar

Het verbod geldt voor het VASTHOUDEN van een mobiele telefoon. Het is dus niet van belang dat er getelefoneerd wordt. Het vasthouden is dus ook bv. het klemmen
van de telefoon tussen schouder en oor. Indien men de
telefoon vasthoudt, maakt het niet uit of men bezig is met
telefoneren, het lezen van een SMS-bericht of bv. een Emailbericht. Al deze handelingen vallen onder het begrip
vasthouden.
Onder de term “mobiele telefoon” vallen niet de zogenaamde 27MC-bakkies, mobilofoons van de politie en
taxichauffeurs.
Op overtreding van dit verbod staat een behoorlijk hoge
boete van 138 Euro. Ongeveer net zoveel als de aanschaf
van hand-free inrichting in de auto.
•
•
•

Politie Tongelre,
Paul Schmitz
Ad Brekelmans

beneden moeten halen.
Als de nieuwe koning
bekend is gaat het bestuur in beraad of de persoon een waardige koning is. Is
dit het geval, dan volgt zijn installatie waarbij de nieuwe
koning over het gildevaandel mag lopen, dit mag hij
slechts eenmaal in zijn leven. Mocht een koning 3x achter
elkaar het koningschap behalen, dan wordt hij keizer, deze
titel krijgt hij voor het leven.
Indien het feit zich voordoet dat in de volgende jaren nog
iemand keizer schiet dan zal deze moeten wachten tot de
titel vacant is, dit is meestal het geval bij het overlijden
van de 1e keizer. Het koning - en keizerschap zijn binnen
het gilde titels van grote waarde waar dan ook fel voor gestreden wordt.
Zo mag het gilde niet naar buiten treden als de koning niet
aanwezig is.
Het St.Martinusgilde hoopt dat velen dit schouwspel komen bekijken en zo kennismaken met het gilde.
P. Vervest Oud-deken secretaris.

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
Pinksteren, opnieuw geboren worden.
Pinksteren is het feest van mensen die elkaar verstaan, van mensen die de handen ineen slaan om werk te maken van het visioen dat Jezus voor ogen stond: Samen bouwen aan de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde. Het is niet voor niets dat men in de
christelijke traditie Pinksteren ziet als het geboortefeest van de
kerk.
In de weken na Pasen laat de liturgie ons horen wat geestdrift
vermag. Hoe daardoor in de jonge kerkgemeenschap ruimte ontstaat om nieuwe wegen te gaan, los van de bestaande religieuze
kaders. Het bruist er van vitaliteit. In de H. Schrift is Gods
Geest immers de levenskracht, die mensen doet opstaan, hun
idealen voedt, hen open en mild maakt. Mensen van heinde en
verre worden broeders en zusters, niemand is vreemdeling,
niemand is behoeftig. Vrede en vriendschap zijn vanzelfsprekend.
En tegelijk horen we ook hoe gebrek aan geestdrift mensen hard
en onverzoenlijk maakt. Idealen reiken niet verder dan brood en
spelen en verworden tot tijd is geld en ieder voor zich.
Daarmee wordt ons met Pinksteren een spiegel voorgehouden,
die haarscherp toont of wij als kerkgemeenschap nog steeds
trouw zijn aan wat Jezus voor ogen heeft gestaan. Pinksteren
dwingt ons om onze idealen te toetsen aan Gods geest die waait
waar hij wil.
Ik heb wel eens een inventarisatie gemaakt van plekken van
hoop hier in de stad, plaatsen van geestdrift, plaatsen waar misschien heel bescheiden toch gepoogd wordt om ons geloof in
praktijk te brengen. En als je die plekken gaat zoeken, dan kom
je tot een hele bonte verzameling van allerlei activiteiten van
mensen die zich inzetten voor elkaar. Sommige activiteiten zijn
goed georganiseerd zoals de zonnebloem, vluchtelingen in de
knel, het open huis in de stadskerk St. Catrien. Andere zijn meer
afhankelijk van de geestdrift die mensen persoonlijk weten op te
brengen. En dan is het opvallend hoeveel burenhulp er gegeven
wordt. Hoe vanzelfsprekend mensen elkaar helpen. De vrijwilligerspenning van de stad is daarvan een hele duidelijke uiting.
Tot die plekken van hoop zou ik ook onze eigen parochie willen
rekenen. Ga maar eens na hoeveel inzet er is binnen de parochie
in werkgroepen, hoeveel levensmoed mensen putten uit de liturgie van de zondag, hoeveel troost mensen vinden bij een goede
uitvaart van iemand die hen lief is.
Pinksteren, geestdrift, parochie. Voor mij hoort dat bij elkaar en
hopelijk wordt u daardoor geraakt.
F.Verhoeven, pastor.
Het parochie-secretariaat (in het parochiecentrum aan de Molijnstraat) is alleen ‘s morgens (9.30 tot 11.30 uur) geopend!
Het parochiecentrum is voortaan ook per email bereikbaar:
parochietongelre@freeler.nl

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
9.30 uur

Woord- en
communiedienst
door parochianen

Zaterdag
17.30 uur

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
18.45 uur

Samen verder
Tussen 21 en 25 maart werd de jaarlijkse collecte voor “Samen
Verder” gehouden. Affiches hingen voor de ramen. Veel collectanten waren op pad. In Tongelre heeft deze huis-aan-huiscollecte zeker € 4500 opgebracht! Dit is een opbrengst die we
zelf hebben kunnen tellen. Het is weer een behoorlijk bedrag,
waarvoor wij u hartelijk willen bedanken.
Een speciale dank aan alle collectanten voor hun geweldige inzet. Het is jammer dat er steeds minder collectanten zijn, voor
een Tongelre dat steeds groter wordt.
Dat valt extra op na het lezen van een enthousiaste dankbrief
voor de vorige collecte.
Met de opbrengst van fl 11.500,- (€ 5200) zijn 7 aangepaste huisjes gebouwd, zodat 7 gezinnen niet meer bang hoeven te zijn dat
door de natte moesson hun hut wegspoelt. Voor deze gezinnen
een start voor een nieuw leven.
Het zijn kleine stapjes, maar wel vooruit in de goede richting. De
moeite waard om door te gaan.
•
Hartelijk dank namens Samen Verder Tongelre,
•
Betty van Spreeuwel-Lemmens.
De diensten in onze parochie
In de mei-maand is er elke dinsdag een Maria-ochtend en –avond
gebed: dinsdag 21 en 28 mei.
In de Jozef en Mariakerk om 9.00 uur ’s ochtends, in de Antoniuskerk om 19.00 uur ’s avonds.
Met Pinksteren (zaterdag 18 en zondag 19 mei) zijn alle diensten
eucharistievieringen.
Zaterdag: 17.30 uur in de Martinuskerk, om 18.45 uur in de Antoniuskerk (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 pastores.
In de Jozef en Mariakerk doen de kinderen hun Eerste Communie op zondag 26 mei om 11.00 uur met zang van het kinderkoor.
Zondag 2 juni gaat het St. Martinusgilde weer Koningsschieten.
Deze dag wordt begonnen met een gildemis in de St. Martinuskerk om 11.00 uur. Het Martinuskoor verzorgt de zang.
In het weekend van 22 en 23 juni wordt de jaarlijkse Handelbedevaart gelopen. Men vertrekt zaterdags vanuit Valkenswaard
om er de volgende dag in de vooravond weer terug te keren.
(Vervolg op pagina 8)

(Vervolg van pagina 7)

Op donderdag 20 juni om 19.00 uur wordt in de Jozef en Mariakerk een jaargetijdeviering gehouden. De Tongelrese Cantorij
zingt bij deze gelegenheid.
Op zondag 23 juni wordt om 9.30 uur een aangepaste gezinsviering (woord- en communieviering) gehouden. Het kinderkoor
zal dan zingen.
Op donderdag 27 juni is er om 19.00 uur een jaargetijdeviering
in de Martinuskerk, met zang van het Martinuskoor.
Op de Bres
Steeds meer mensen weten de weg naar “op de Bres” te vinden.
‘s Maandags tussen 3 en 5 uur en vrijdags tussen 10 en 12 uur
heerst er een gezellige sfeer in de kantine van de speeltuin aan
de St. Jozeflaan.
De gesprekken zijn heel gevarieerd, persoonlijk en vaak met
een speciale kijk op Tongelre, de wereld en het leven.
Heeft u zin in een gesprek met een kopje koffie, of andersom?
U bent van harte welkom!
•
Namens de gastheren en –vrouwen,
•
Betty van Spreeuwel-Lemmens.
Rozenhoedje in de meimaand
Elke avond om 19.00 uur wordt het rozenhoedje gebeden bij het
kapelletje aan de Loostraat.
Kiemkrachtfestival 23 juni
Het thema voor het 3e kiemkrachtfestival is “Jona en de walvis”. Dit festival is bedoeld voor kinderen van 2 tot 12 jaar en
hun ouders of verzorgers. Het wordt in en rond de kerk van St.
Jan de Evangelist aan de Koning Arthurlaan (in de wijk Jagershoef( gehouden.
Het verhaal van Jona en de Walvis kent vele aspecten: opzien
tegen een moeilijke opdracht, er geen zin in hebben, smoesjes
bedenken, op reis gaan, op zee varen en een walvis tegenkomen, naar een grote en vreemde stad gaan.
Tussen 14 en 17 uur zijn er allerlei activiteiten: kindertheater
OEPS met de voorstelling “Laura’s reis”, een muziek- en zanghappening met gastheer Wilberto, een optreden van de gezamenlijke kinderkoren met het Jona-lied. Verder zal het kinderdansgezelschap “Step by step” een voorstelling verzorgen. Je
kunt bovendien zelf aan de slag om een walvismobile te maken
of een tekening te kleuren. En verder kun je buiten op het gras
aan de slag met een springkussen en een hindernisbaan. Koffie,
limonade en eenvoudige hapjes zijn verkrijgbaar.
Meer informatie via het parochiecentrum of vragen naar Mieke
Dorssers, Parochiecentrum, Molijnstraat 5, ' 281 13 24
Jaarthema Ontmoeting / gastvrijheid
• 23 mei: ontmoeting met .... creativiteit, spiritualiteit. Een
samenkomen rondom zang / beweging van 19 tot 21 uur.
• 25 mei: symbolisch bloemschikken in kerk en woning (zie
apart artikel).
• 14 juni: fietstocht naar Vessem, pelgrimshuis St. Jacobushoeve (zie apart artikel).
• 23 juni: kiemkrachtfestival voor ouders en hun kinderen tussen 0 en 12 jaar. St. Jan in Eindhoven.
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 christusdoorn en het tiengebodenplantje. Het blijkt ook uit de verhalen en legendes die men elkaar vertelde om bepaalde eigenschappen van planten en bloemen te verklaren.
Ontmoeting met de natuur en je eigen plek daarin. Geraakt worden 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 maken 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 inleiding 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 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 z.s.m. opgeven bij het parochiecentrum:
' 281 13 24
14 juni fietstocht / wandeltocht / autotocht
Op pad: wat kom je tegen als je op weg bent? Wat of wie ontmoet je? Vrijdag 14 juni naar Vessem.
In de parochie willen we weer met elkaar op weg gaan en wel
naar een plek waar mensen elkaar ontmoeten onderweg op hun
pelgrimspad.
Op weg naar Vessem naar de pleisterplaats voor pelgrims: de
Jacobushoeve. Op 14 juni lopend (het pelgrimspad vanuit Middelbeers), fietsend of met de auto.
Het programma van de dag is als volgt:
vertrektijden afhankelijk van de manier waarop u op weg
gaat.
Rond 12 uur komt u aan op de Jacobushoeve.
Lunch met soep, koffie en thee.
Rondleiding door broeder Fons van der Laan met een verhaal over “pelgrimeren”.
Afsluiting met een vierend moment in de stilteruimte rond
14.30 uur.
Kosten: fietsers € 2,-. Wandelaars en mensen die met de auto
gaan: € 3,-.
Het begin van een reis
Van hollen en stilstaan
Van struikelen en weer opstaan
Langs een weg van mensen
Bomen, planten en dieren
God zegen de voeten die gaan
Zegen de oren die zoeken
Zegen de handen die ontvangen
En openstaan naar een nieuwe horizon
Zegen mij en mijn tochtgenoten
Die met vertrouwen en liefde gaan
Ontmoetend wat of wie
Zichzelf vernieuwend
U tegemoet
Opgave vóór 3 juni op het parochiecentrum. U moet dan ook
opgeven of u wilt lopen (10 km), fietsen of met de auto mee
rijdt.
Er kunnen maximaal 40 personen meegaan. U ontvangt na opgave een brief met nadere bijzonderheden over o.a. de vertrektijden.

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Puzzelfietstocht

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

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.

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+
Fietsen: 27 mei (dagtocht vertrek 9.00 uur) - 10 en 24 juni
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 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

Avondfietsdriedaagse
We sluiten het seizoen af met deze fietsdriedaagse op
dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 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 herinnering uitgereikt.
Inschrijfgeld inclusief route € 1.80 per avond.
Drie avonden € 4.50.
Vertrek tussen 18.00 en 19.00 uur van ‘t Oude Raadhuis.
DANSEN

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.

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.

KIENEN
Elke maand (1x) op een woensdag
is er kienen in 't Oude Raadhuis.
Op woensdag
22 mei en 19 juni
is er weer kienen.

FAMILIEBERICHTEN

Overledenen:
Piet Kruter, ...................................56 jr., Palladiostraat
Albert van den Ouweland, .............67 jr., Radiostraat

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.

Mies Meelen-de Jong, ..................73 jr., Molijnstraat
Nolda van Poppel-van Vegchel, ....82 jr., van Gorkumlaan
Jo de Cortie-van den Eijnden, .......80 jr., Gen. Bradleylaan

Enkele foto’s uit de
oude doos.
Boven Mangelmans
(zie de wisselpen in dit
nummer)
Rechts “De Beuk”.
Onder
Jeugd begin 80.

Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven

'

238 45 00

NIEUW CENTRAAL INFORMATIENUMMER VOOR HUISVUIL- EN AFVALINZAMELING:

238 6000
ÓóK VOOR TONGELRENAREN!

Voor sommige producten en diensten alternatief voor drukte Stadskantoor
Stadsdeelkantoor juiste adres voor aantal documenten
De wachttijden bij de balies in het Stadskantoor kunnen de laatste tijd oplopen tot boven de 45
minuten. Dit komt onder andere door de invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten. Bovendien is het dit jaar extra druk door de elke vijf jaar terugkerende hausse in de aanvragen voor
paspoorten. Voor uw reisdocument kunt u niet op het Stadsdeelkantoor terecht. Voor een aantal
producten is dit echter wel het juiste adres.
Eindhovenaren die een paspoort of rijbewijs nodig hebben, kunnen de drukte enigszins vermijden door van tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer 238 20 25. Heeft u een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (uittreksel bevolkingsregister) nodig, een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn), of een Pas-65, dan kunt u hiervoor ook terecht bij een van de Stadsdeelkantoren. U wordt hier snel geholpen.

Eigen verklaring
Ook voor een eigen verklaring voor de eerste aanvraag van een rijbewijs of een dubbele eigen
verklaring (personen die ouder zijn dan 70 jaar of die deze eerder nodig hebben gehad) heeft u
een alternatief. Behalve in het Stadskantoor kunt u deze documenten ook verkrijgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Hoevenweg 20 te Eindhoven. U moet dan nog wel voor
een uittreksel naar een Stadsdeelkantoor.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN
St. Martinus Tongelre

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

} Iedere woensdagmiddag kienen
aanvang 14.00 uur.
} Iedere vrijdagavond prijskaarten, rikken en jokeren
aanvang 20.00 uur.
Het bestuur “St. Martinus”
Secretariaat: 2812466

“SAMEN OP WEG”
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

Babysithoek

dag

datum

zondag

19 mei

Pinksteren H.Avondmaal
Ds H. Veltkamp m.m.v.
muziekver. Wilhelmina

zondag

26 mei

Mw B. van Litsenburg

zondag

2 juni

Ds J. van Brink

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.

zondag

9 juni

Ds D. Blom

zondag

16 juni

Ds H. Veltkamp

Anne de Jong (13 jaar) Brabis 1a. Tel. 251 67 75
wil graag opgenomen worden in de "Babysithoek" .

zondag

23 juni

Ds W. de Leeuw

zondag

30 juni

Mw B. van Litsenburg

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

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

KERKDIENSTEN ZIJN OM

10.00

UUR IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

MET DE HARMONIE OP P
PA
AD!!!!
VOORSPEELMIDDAG HARMONIE

DE

GRANDIOOS SUCCES.

EENDRACHT

Op zaterdag 20 april heeft Harmonie de Eendracht haar
jaarlijkse voorspeelmiddag georganiseerd. Deze dag is
ontstaan omdat de leerlingen van de Harmonie hun vorderingen wilden laten horen aan ouders en kennissen. Echter
ook steeds meer leden van het orkest zelf gingen zich inschrijven. Eerst nog om leerlingen te begeleiden, maar
later zeker ook voor zichzelf.
Deze dag bleek namelijk ook bijzonder geschikt om elkaar te laten horen welke instrumenten er door de diverse
muzikanten nog meer bespeeld werden en welke andere
muziekstijlen beoefend werden. Zo kon het dus gebeuren
dat een slagwerker zijn kunsten ging vertonen op altsax,
een klarinettist op piano en een saxofonist op trombone.
Zo kon men van elkaar muziek beluisteren die in een harmonie meestal niet te horen is zoals klassiek, dixieland en
rock 'n roll. Zo ook dus afgelopen keer. Wederom was het
aantal inschrijvingen weer hoger dan het jaar daarvoor
waardoor het programma dan ook flink uitliep. Een twintigtal groepen of groepjes en een paar solisten (waarvan
er een zelfs niet eens lid van de harmonie) gaven acte de
presence.
Dit keer vanwege plaatsgebrek niet in de thuishaven van
de harmonie te weten Gemeenschapshuis De Ronde, maar

in Buurthuis Acht. Deze locatie beviel echter zo goed dat
er over gedacht wordt om volgend jaar wederom hier neer
te strijken. Voor de goede orde, De Ronde zal thuisbasis
blijven voor de harmonie, want De Eendracht is en blijft
een Tongelrese harmonie.
Na het optreden was er wederom een koud buffet georganiseerd. Alle aanwezigen, dus ook de toehoorders die in
groten getale naar Acht waren afgereisd, konden hun hart
ophalen aan een door de leden zelf gemaakt overheerlijk
buffet.
De voorzitter, de heer Munsters, was dan ook buitengewoon tevreden.
“Het blijkt maar weer dat er leven zit in onze harmonie.
Als je ziet hoelang van tevoren leden al bij elkaar komen
om voor deze dag iets in te studeren, dan is dat eigenlijk
onvoorstelbaar. Sommigen zijn al vier maanden bezig en
ik weet zeker dat dit anderen weer zal stimuleren om er
volgend jaar nog iets mooiers van te maken. Ook de toename van het aantal leerlingen is grandioos. Overigens
betekent dat niet dat er geen plek meer is voor eventuele
nieuwe leden hoor. Het opleidingsorkest kan nog wel een
paar muzikanten gebruiken dus als er nog gegadigden
zijn moeten die zich maar melden”, aldus een enthousiaste voorzitter.
Volgend jaar wordt de voorspeelmiddag gehouden op de
zaterdag voor koninginnedag dus houdt de agenda maar
vrij. Definitieve plaats zullen wij zeker op tijd doorgeven.

HET BEUKENLAANTJE WO
OR
RDT GERED!

STEUN EEN BEUK
Welke straat, wijk, plein, vereniging of school wil zich
onsterfelijk maken door in het beukenlaantje een beuk te
adopteren? De kosten hiervoor bedragen 2000 euro, maar
daar krijg je dan ook iets voor! Het belangrijkste
doel van dit initiatief is natuurlijk het behoud van
dit unieke eeuwenoude landschappelijke monument. Verder komt er een informatiebord
aan het begin en einde van de beukenlaan
met daarop de naam van de beuksponsor(s). Bovendien krijgt iedere deelnemer een uniek aandenken (gelimiteerde
oplage).
U wordt als beuksponsor gedurende drie
jaar op de hoogte gehouden van de activiteiten van “De Beuk erin”. Tevens ontvangt u een speciale uitnodiging voor de
expositie over het Wasven en de actiedag
“samen planten” welke dag wij dan gezamenlijk feestelijk zullen afsluiten.

Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met de
leden van de “De Beuk erin”: John van Soerland (0654606668) of Karel Rensen (040-8441100).

Wist u dat er bij u in de buurt mogelijkheden zijn om actief bezig te zijn. ETV Olympia biedt in tien gymzalen in
Eindhoven aan 650 leden verschillende vormen van gymnastiek aan. Zo zijn er lessen in trampolinespringen,
jeugdturnen, wedstrijdturnen, kleutergymnastiek, gym extra, seniorengym en ouder-kindgymnastiek.
Speciaal wil ik de aandacht vragen voor onze seniorengroepen en ouder-kindgymnastiek.

seerde leidsters. De inleiding is met de hele groep samen.
Veelal met muziek, de kern van de les bestaat voor een
deel uit klein materiaal; zoals ballen, wasbolletjes, etc.
Verder kunnen de kinderen heerlijk klimmen, klauteren en
springen, hangen en rollen. Natuurlijk ieder op zijn eigen
niveau. Tot slot maken we een kring en sluiten de les zingend af.
Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen van anderhalf tot
vier jaar onder begeleiding van een ouder of verzorger.

Inlichtingen kunnen ook verkregen worden op
evenementen en braderieën waar “De Beuk
erin” met haar eigen stand al haar werkzaamheden, initiatieven en activiteiten
nog eens extra benadrukt.
Enkele evenementen waar de SMS/belangengroep ‘De Beuk erin’ vertegenwoordigd is:
09-05-02 Hemelvaartbraderie Haagdijk
20-05-02 Pinksterbraderie rond ’t Hofke
15-09-02 Bevrijdingsmarkt ’t Hofke
P.S. zie ook het aprilnummer van Rond ‘t Hofke

De seniorengroepen
De seniorengroepen gymmen wekelijks volgens onderstaand rooster onder gediplomeerde en gespecialiseerde
leiding. Er wordt veel aandacht besteed aan het op peil
houden van uw bewegingsmogelijkheden, middels oefeningen en eventueel spelsporten. De oefenstof is aangepast aan de deelnemers.
Naast het actief bezig zijn is er ook ruimte om sociale
kontakten te leggen en te onderhouden.
Dus wij willen u voorstellen: kom eens gezellig en geheel
vrijblijvend een keertje kijken of meedoen.

De ouder-kindgymnastiek
Drie kwartier in de week heel intensief bezig zijn met je
kind onder leiding van twee gediplomeerde en gespeciali-

Tijden en plaatsen in Eindhoven Zuid
(voor overige tijden, kunt u contact opnemen met het secretariaat, Karin van Diepen, tel. 040-2122763)
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Zaterdag

10.00 - 10.45
10.45 - 11.45
19.30 - 20.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
15.30 - 16.30
09.30 - 1 1.00

Ploegstraat
Ouder-Kindgymnastiek
Ploegstraat
Senioren gemengd
Heideveldstraat
Senioren Dames
Koudenhovenseweg Zuid
Senioren Dames
Koudenhovenseweg Zuid
Senioren Dames
Heideveldstraat
Kleutergymnastiek
Heideveldstraat
Kleutergymnastiek
Ploegstraat
Kleutergymnastiek
Piuslaan
Jongensturnen

NOODKREET CLUB SAM
“VRIJWILLIGERS GEZOC
CH
HT”
maak kennis met Club SAM
Club SAM is een vereniging die met de
inzet van vrijwilligers iets wil betekenen
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun ouders/
verzorgers. Wij zijn voor een groot deel
afhankelijk van giften van particulieren of
bedrijven en van subsidies van de overheid. Wij vinden het belangrijk dit geld
verantwoord te besteden en willen u
graag ons enthousiasme over Club SAM
overbrengen.

wat doet Club SAM?
Club SAM is een activiteitenclub voor
verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren.
Club SAM stelt zich tot doel:
Het bieden en bevorderen van ontspanningsmogelijkheden
voor verstandelijk gehandicapten en tijdelijke ontlasting
in het weekend voor de ouders/verzorgers.

gers in. Sommigen vanuit een beroepsmatige achtergrond in de gehandicaptenzorg en allemaal op basis van een groot
enthousiasme.
De deelnemers zijn ingedeeld in een aantal groepen. Ook activiteiten buitenshuis
zoals een speurtocht en wandelen of winkelen in het centrum van Nuenen zijn
een mogelijkheid. Het programma kan
worden afgestemd op het individuele niveau van de groepsleden. Ook wordt zo
veel mogelijk rekening gehouden met de
persoonlijke voorkeuren van de kinderen. Daarnaast worden van tijd tot tijd
uitstapjes georganiseerd, zoals paardrijden, streetdance, naar de speeltuin, naar
de bioscoop of op bezoek bij vrijwilligers bij speciale gelegenheden.

Dit doel wordt bereikt door:
• het aanbieden van wekelijkse ontspanningsmogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten,
• het streven naar een zo ruim mogelijk aanbod van ontspanningsmogelijkheden voor de verstandelijk gehandicapten,
• daar waar mogelijk als Club naar buiten te treden en
deel te nemen aan activiteiten in de plaatselijke gemeenschap,
• de organisatie van het jaarlijkse kamp, in het Pinksterweekend van vrijdagavond tot zondagmiddag.

Club SAM nu
Club SAM telt op dit moment 30 verstandelijk gehandicapte deelnemers verdeeld over een aantal groepen, op basis van leeftijd/niveau.
Voor een optimale begeleiding van deze kinderen/
jongeren zet zich wekelijks een groep van ca. 20 vrijwilli-

Vrijwilliger bij Club SAM: iets voor jou?
Wat heb je nodig?
Spontaniteit, enthousiasme, creativiteit, een beetje lef en je
hart op de goede plek. Leeftijd en ervaring zijn niet belangrijk.

Wat krijg je ervoor terug?
Waardering, op zijn tijd een dikke kus en een goed bestede
zaterdagmiddag

Waar moet je zijn?
• Voor meer informatie kun je terecht bij de coördinator van Club SAM, Gerald van Engeland,
• Tomakker 119, 5673 LD Nuenen.
• telefoon: 06 128 139 63

OPENING WIJKINFO WEBSITE
OP
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MEI A.S. IN DE

KENNISWIJKHOEK

VAN ’T

OUDE RAADHUIS.

Over de inhoud en de onderwerpen.

Bedrijven en adverteren.

Zoals gezegd, zoveel mogelijk informatie over en voor de
wijk. Hierbij een greep uit de onderwerpen. In het onderdeel "Over deze wíjk" staan een aantal onderwerpen die
een beeld geven van onze wijk
van nu en vroeger.
Iedereen met een eigen homepage kan om een link vragen en zo
kunnen andere wijkbewoners
met je kennismaken. Leuk die
ooievaar in de tuin, ook leuk een
geboortekaartje op de website.
Er staan artikelen over onze wijk
uit het Eindhovens Dagblad en
allerlei andere nieuwtjes, zoals
de activiteiten van het wijkcentrum. Als je iets wilt weten over
activiteiten of sport, over scholen, kerken, huisartsen, apotheken, belangrijke adressen in de wijk of in de buurt en nog
veel meer dan vind je die op onze eigen website. Bij wonen vind je onder andere informatie over bewonersverenigingen, huursubsidie, over de wijkagent en nog meer.

Natuurlijk kunnen bedrijven uit de wijk adverteren of zelfs
een eigen pagina onderhouden. Elke ondernemer die zijn
klanten vindt in onze wijk kan meedoen. Voorlopig zijn er
nog geen kosten aan verbonden,
dus probeer het uit en kijk wat
het resultaat is. Een aanbod
datje als ondernemer niet kunt
afslaan. Overigens gaat het dan
niet om de banners bovenaan
elke pagina, als je hier wilt adverteren vraag dan naar de tarieven.
Het webteam.
Het webteam nodigt elke wijkbewoner uit om te reageren, wat
je reactie ook is. We zullen zoveel mogelijk proberen de wensen en ideeën van iedereen om
te zetten in daden.
Er staat een foto van ons op de
website.

Versterking
Interactief: Adverteren, discussiëren en stemmen.
Naast het opzoeken van zoveel mogelijk wijkgebonden
informatie kunnen wijkbewoners ook zelf op elk moment
informatie op de website zetten. Zo is er de mogelijkheid
om problemen in de wijk aan de orde te stellen. Anderen
kunnen hierop dan weer reageren en zo krijgen we een interessante discussie.
Iedereen die iets te koop heeft of op zoek is kan gratis en
zelf een advertentie plaatsen. Dat kan natuurlijk ook als je
wilt oppassen of een oppas zoekt, of als je bijvoorbeeld
wilt carpoolen. Het maakt niet uit watje wilt aanbieden als
het maar netjes blijft. Probeer het maar eens uit en kijk wat
de reacties zijn!
Dan is er ook nog de mogelijkheid om op een onderwerp
te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als veiligheid
in de wijk of op straat, over het opnieuw inrichten van een
kinderspeelplaats of noem maar op. Iedereen uit de wijk
kan de redactie vragen een enquête op te nemen op de
website.

Elke activiteit een eigen pagina.
Elke activiteitengroep kan een eigen (of meerdere) pagina
(`s) krijgen en die ook zelf onderhouden. Bovendien kost
het je niets zolang er geen geld mee verdiend wordt. Handig, want dan hoefje ook geen notulen meer rond te brengen en iedereen uit de wijk kan het lezen. Bovendien gaat
het niet alleen om tekst maar ook foto's en tekeningen kunnen bij de tekst worden geplaatst. Je hoeft beslist geen internet expert te zijn om dit te doen. Iedereen die op een PC
kan typen en internetten kan het! Het webteam is graag
bereid je te demonstreren en te leren hoe dat moet.

Om zoveel mogelijk goede, leuke en nuttige informatie op
te nemen zijn we ook nog op zoek naar mensen die willen
meehelpen, op welke manier dan ook. Dat kunnen wijkbewoners zijn die het leuk vinden om informatie aan te dragen en die zich niet meteen geroepen voelen dit ook te
plaatsen. Of mensen die het juist leuk vinden om de website te onderhouden. Omdat we gebruik maken van een modern systeem hoeven we niet te programmeren of de vormgeving te verzorgen, dus iedereen met een beetje handigheid op de PC wordt webmaster!
Heb je belangstelling?
Neem contact op met een van de vrijwilligers in ‘t Oude
Raadhuis op dinsdag of donderdag.

DE 55 +

OUDEREN FIETSCLUB

TONGELRE

GRAAG

IS WEER

AAN HET NIEUWE SEIZOEN BEGONNEN.

Onze fietsmiddagen zijn op maandag om de twee weken,
te weten, op 13 mei gaan we richting Best, op 27 mei
hebben we een dagtocht. We rijden ± 25/30 km. en vertrekken om 13.30 uur vanaf 't oude Raadhuis, `t Hofke en
zijn ± 16.30 uur weer terug, de dagtocht vertrekt om 9.00
uur we rijden dan ± 50 km.
Er is nog plaats voor nieuwe fietsliefhebbers.
U bent van harte welkom.
Nadere informatie bij de heren:

G. Bossong,
Fr.v.d.Broek,
G. Jonker,
A. v.d.Meijden,

VLINDERBUURT

Kalverstraat 24
Mortierlaan 85
't Hofke 112
Pretoriastraat 23

'
'
'
'

2810673
2814782
2817098
2813952

TUINWEDSTRIJD

Buurtgroepering Vlinderbuurt organiseert
dit jaar opnieuw een tuinwedstrijd.
Deze buurtgroepering komt op voor de belangen van de
bewoners van het gebied tussen Pagelaan, 't Hofke, Koudenhovenseweg en Wolvendijk.
Alle bewoners worden uitgenodigd aandacht te besteden
aan de voortuinen.
Begin september komt de jury door de wijk om de voortuinen te beoordelen.
Het maakt niet uit of dat een kleine of een grote tuin is.
De nadruk ligt dit jaar op het onderhoud.
Ook wordt er gelet op ontwerp en plantkeuze.
Voor de winnaars zijn er prijzen van de lokale sponsors.
Deze actie maakt deel uit van het project
“Vlinderbuurt het aanzien waard”.
In 2001 kreeg de buurtgroepering voor dit project het predikaat “Kern met Pit” uitgereikt in het kader van de Leefbaarheidwedstrijd 1999-2001 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

LOT ARD

info@lotard.com
www.lotard.com

EXPOSITIE
in huiselijke sfeer
René Stoffels exposeert keramische
en bronzen plastieken in samenwerking met
Alice Akkermans ( Schilderijen )
Van 9 mei t/m 8 juni
Open don t/m zat
14.30 - 17.00 uur

EN WAT DE

MISSIE BRAZILIË IS.

De missie Brazilië is een organisatie van de bewoners van
de Vlinderflats.
Wij organiseren kienavonden, staan op rommelmarkten
om goederen te verkopen en houden éénmaal per jaar zelf
een rommelmarkt.
Het geld dat we op deze manier ophalen wordt gebruikt
voor de missie in Brazilië en gaat naar de missionaris Jan
Joris Rietveld.
U begrijpt dat wij alle hulp kunnen gebruiken.
Wij zoeken kleine spullen, geen bankstellen of witgoed.
Uiteraard kunt u ook onze kienavonden in het scoutinggebouw aan de Vuurvlinderstraat bezoeken.
In een gezellige sfeer kunt u, voor weinig geld, leuke prijzen winnen.
Wilt u meer informatie dan kunt u bellen:
' 06-10651174.
Natuurlijk kunt u zich opgeven als vrijwilliger(ster), iedereen is welkom. Heeft u goederen dan kunt u bellen
naar:

ORGANISEERT VOOR

DE DERDE KEER

WILLEN WIJ U LATEN WETEN WIE WIJ ZIJN

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

' 040- 8480223
' 040- 8448695
' 0499-461105/06-10651174

De goederen worden uiteraard bij u opgehaald!
•
•

Namens de Missie Brazilië
R. Huls

OPROEP

AAN ALLE OUDERS!

In de week van 20 mei starten de kleuters met het project
"vakantie". Gedurende een aantal weken zullen in alle
kleutergroepen de activiteiten in het teken van vakantie
staan. Om alvast in de stemming te komen (en om tijdens
de lessen te gebruiken) zouden we het prettig vinden
wanneer u de kleuters van het Karregat een kaartje stuurt.
Of u nu naar het buitenland gaat of naar de Efteling of
een dagje naar Helmond...
stuur de kleuters een kaartje!
Wij zouden het leuk vinden wanneer bij aanvang van het
project al veel kaartjes ontvangen zijn.
Misschien ten overvloede hier ons adres:
•
Kleuters van het Karregat
•
Urkhovenseweg 6
•
5641 KE Eindhoven
Allerlei materialen, die met vakantie te maken hebben,
kunnen we ook goed gebruiken.
Bv. entreekaartjes, informatiefolders, schelpen, wegenkaarten e.d.
Gooit u ze a.u.b. niet weg bij thuiskomst, maar brengt u
ze naar school.
•
Bij voorbaat dank
•
team onderbouw.

Bedacht door alle kinderen van groep 4 (Martje) van Basisschool de Boog

BLAUWE MUTS
DAPPER
DIERENCIRCUS
FILM
GROTE BOS
HOGE BERG
HOND
HONINGSNUITJE
HOTSEBOTS
KLEIN
KNAAGTANDJE
KONING DIAMANTUS
KONING LEEUW

KREKELEWIETJE
LANGSTAARTJE
MENSEN
MUIZENHOLLETJE
ONDEUGEND
PINKELMANNEN
PINKELSOLDAAT
PINKELTJE WITBAARD
PINKELVROUWEN
PLAGEN
POES
SAPPERDEKRIEKKRAK
SNORRENBAARD

SPILLEBEEN
SPROOKJESLAND
TORRELOR
TOVENAAR
VERHALEN
WITJE
WOLKENWEIDE
WOLKEWIETJE
IJSHEKS
ZILVERTORENDORP
ZWARTSNOETJE

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met

Oplossing van vorige maand was:
“TIKFOUT”.

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

•
•
•

Jos Rovers Assurantiën
Wolvendijk 152
' : 040 281 10 70

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
•
M. Beatrice
•
Morgenroodstraat 21
De prijs is beschikbaar gesteld door:

•
•
•

Thijsco Friture
Poeyersstraat 2
' : 040-281 39 27

