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Tongelre gonst van “Tongelre, oh Tongelre”, het boek dat geschreven is door Tonny van den Boomen en op 19 november werd overhandigd aan burgemeester Welschen.
“Tongelre”, nee niet Tongeren, maar “Tongelre”.
Hoe vaak heb je dit als echte inwoner van dit stukje Eindhoven al
niet moeten rechtzetten?
’t Is eigenlijk ook een onmogelijk woord. Tongelre, Tongelrese,
Tongelrenaar. Dat laatste doet helemaal de deur dicht: Tongelrenaar! Probeer het eens zonder hapering uit te spreken, je struikelt er
over.Waarom zeggen we niet gewoon “Tongers volk”, dat is veel
gemakkelijker en iedereen weet waar je het over hebt: dat volkje
rondom ’t Hofke, dat sinds 1920 deel uitmaakt van Eindhoven,
maar ondanks dat toch zijn eigen karakter behouden heeft.
Dat volkje is dus onlangs een boek rijker geworden!
Tonny van de Boomen heeft er zeven jaar aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Het is een interessant boek geworden voorzien van
vele foto’s en voor echt Tongers volk zeer herkenbaar. “Het vermeldt” , zoals hij dat zelf zegt “veel opmerkelijke gebeurtenissen
en doet veel onthullingen”. Tonny van den Boomen laat in zijn
boek het Tongelre van vroeger herleven.
Kortom wij kunnen het u aanbevelen.
Eind november:
- tijd van strooien, rijmen en dichten, surprises in elkaar
knutselen voor familie en vrienden en vol spanning afwachten of deze keer ook weer aan jouw deur geklopt wordt
- en….. nog ruim één maand winkelen met de gulden!!!!!!!

Op verzoek alsnog de omschrijving van de coverfoto van het vorige wijkblad :
Dit mooie huis staat in de Hofstraat - foto Piet Haans
Nu op de voorpagina: het zo juist verschenen boek van
Tonny van den Boomen.
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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.

Op een avond belde Paul Batenburg mij met de vraag of
hij de”wisselpen” aan mij mocht overhandigen. Spontaan
beantwoordde ik zijn vraag met een “ja”, maar vroeg hem
onmiddellijk waarover ik dan toch zou moeten schrijven.
“Nou”, zei Paul, “vertel maar eens hoe het komt dat een
Tongelrese boerenzoon uiteindelijk een meubelzaak runt in
zo’n uithoek van Tongelre”.
Met dit stukje zal ik dat proberen.
In 1935 trouwden mijn ouders, Jan Rooijackers en Nel
Moors, en zij betrokken toen de nieuwe pachtboerderij op
de Oude Muschbergweg 1c. Deze boerderij was van de
familie Saris die ook een bakkerij met kruidenierswinkel
op ’t Hofke bezat. De bedoeling was er een boerenbedrijf

Collseweg 2 en 4

uit te oefenen, ook de kinderen zouden hier later kunnen
boeren. Zo dicht tegen de grote stad was er voor een boerenbedrijf altijd goed de kost te verdienen. Er werden 8
kinderen geboren en met name de oudste kinderen moesten flink meewerken op dat gemengde bedrijf. Naast het
houden van paarden, koeien, kippen en varkens, verkochten we ook veel boerderijproducten, onder meer aardappelen, eieren en slachthaantjes. Later gingen mijn broer en
ik met paard en wagen langs de deuren om onze producten
aan de man te brengen.
Als kind ging ik natuurlijk naar de school bij meester Korting in de Hofstraat, daarna meester Mijs aan de landbouwschool. In de avonduren volgde ik de Middelbare

handelsschool en detailhandelopleiding.
In 1962, ik was toen 21 jaar, werd de boerderij door de
gemeente aangekocht voor de te verwachten stadsuitbreiding, dus boer worden zat er niet meer in. Tevens werd de
afspraak gemaakt dat de boerderij niet afgebroken zou
worden zolang een van mijn ouders nog in leven zou zijn.
Door deze afspraak woont mijn vader, inmiddels 94 jaar,
nog steeds in deze boerderij.
Ik besloot een oude bestelwagen te kopen om naast Tongelre ook de nieuwe wijken in Woensel aan te doen. In die
tijd was je overal van harte welkom omdat met name in het
splinternieuwe Woensel nog maar nauwelijks winkels waren.
Na enkele jaren verkering met
Diny van Erp begonnen wij
uit te kijken naar een woning
met wat bedrijfsruimte, dat
werd gevonden op ’t Coll; de
Collseweg 4, tegenover Huize
te Coll en de watermolen. Het
was een oud pand waarvan het
eerste deel al uit ongeveer
1775 stamt. Oorspronkelijk
een gewone boerderij van ongeveer 24 meter toen bewoond
door de molenaar. Rond 1875
werd van de toenmalige potstal
vrij eenvoudig een woning gemaakt voor de knecht. En er
werd een stuk aangebouwd
want er moest toch stal blijven.
Wij kochten de voormalige
knechtenwoning met het stal
gedeelte. Begrijpelijk moest er
veel gebeuren om het bewoonbaar te maken. Want de familie
Van de Linden bewoonde toen nog de knechtenwoning,
dus werd een deel van de stal omgebouwd tot tijdelijke
woning. In 1966 trokken we erin. Twee jaar later, toen
Van de Linden een huis gevonden had, is de knechtenwoning totaal afgebroken en opnieuw gebouwd.
Tegelijk met het woonhuis is ook de kippenschuur gebouwd. Later werd ook een aardappelloods bijgebouwd.
Aan het woonhuis zat een stal, door ons omgebouwd tot
winkel waarin Diny onze versproducten verkocht. Ik ging
met eieren en aardappelen nog steeds langs de deuren in
een inmiddels nieuwe “Vers-wagen”.
(Vervolg op pagina 4)

(Vervolg van pagina 3)

Ondertussen kregen wij 3 prachtige dochters, Janette, Esther en
Boukje.
De zaken gingen voorspoedig,
maar halverwege de jaren zeventig werd onze handel steeds moeilijker. Bovendien was het hard
werken van ‘s morgens vroeg tot
‘s avonds laat. We hadden inmiddels ook al meer dan 4000 kippen. In het voorjaar van 1977
zakten de eierenprijzen erg in; we
maakten ons zorgen om de dalende inkomsten en zochten een andere manier om de kost te kunnen
blijven verdienen.
Per toeval kwam ik op een van
mijn rondes een aantal antieke
gerestaureerde kasten tegen, die
ik vrij onbezonnen kocht. We
plaatsten ze in het winkeltje en
mijn vrouw verkocht ze weer in een oogwenk. Een idee
voor een nieuw soort bedrijf was ontstaan.
Het voorste gedeelte van de kippenschuur werd met Kerstmis 1977 omgebouwd tot winkel en na Pasen werd ook
het tweede gedeelte omgebouwd en de aardappelloods
werd meubelrestauratie werkplaats. Het restaureren werd
vooral door de broer van mijn vrouw, Cor van Erp, gedaan, Antiekhandel “De Collse Hoek” was geboren.
Zakelijk ging het de eerste tijd goed, aangezien de antiekmarkt in Nederland floreerde. In 1982 bleek de economie
er echter zeer slecht voor te staan en dit merkten wij ook
in onze verkoop. Er kwamen moeilijkere jaren aan. Waar
wel vraag naar was waren grenen meubelen. Cor en zijn
vrouw Marianne van Erp openden in Gerwen een tweede
winkel waarin zij zich specialiseerden in nieuwe grenen
meubels. Deze stap bleek succesvol. De handel in antieke
meubels verbeterde echter niet. Wel werd de vraag naar
replica en kopieantieke meubelen groter. Alleen was het
voor een leek vaak moeilijk om echt van replica te onderscheiden.

een foto van het oude antiekwinkeltje ongeveer 20 jaar geleden

gemaakte meubelen voor in de plaats. Ook leverden we
Chesterfield, leren fauteuils en banken. Hoewel onze
showroom vol stond met nieuwe meubels bleven wij bekend staan als Antiekzaak.
Sinds twee jaar is onze middelste dochter in de zaak werkzaam, en onder haar invloed zijn er nu ook modernere
meubels in ons assortiment. Tevens is zij met het laatste
jaar van haar vierjarige opleiding tot binnenhuisadviseuse
bezig.
Na 24 jaar staat dan ook de volgende generatie te dringen
om onze zaak over te nemen. Eerst komt er nog een grote
verbouwing van het voormalige winkeltje van mijn vrouw.
Bovendien is de oude boerderij dringend toe aan een nieuwe kap. Daarna mogen onze dochter en haar man de zaak
op hun eigen manier voortzetten.
Jan Rooijackers.
De wisselpen gaat naar Dinie van de Voort.

Het antieke gedeelte van ons verkoopprogramma werd
steeds kleiner. Er kwamen nieuwe, maar wel ambachtelijk

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

TERUGBLIK OP DE MUZIKALE
MUZIKALE RONDWANDELING DOOR
DOOR DE EFTELING
In de vorige editie van Rond ‘t Hofke is uitvoerig geschreven over ons Efteling-project.
Nu achteraf bezien wil ik hier nog wel iets
over vertellen.
We hebben een jaar lang hard gewerkt, op
onze toppen gespeeld. En weer een hoop
bijgeleerd.
Het was keihard werken, maar het gevoel
wat over gebleven is, is met geen pen te beschrijven.
Het enthousiasme van de mensen werkt
aanstekelijk om wat vaker dergelijke projecten op te pakken.
Maar wat hebben we afgezien voor we zover waren.
In ieder geval ben ik trots op mijn Harmonie, haar leden en zeker haar dirigent Mari
van Gils. Wat zij gepresteerd hebben is niet
niks. Zij die het concert hebben meegemaakt zullen dit kunnen beamen. Zoals iemand met verstand van zaken zei: het klinkt symfonisch.
Geweldig om zo iets te horen.De stukken die onze dirigent
gecomponeerd en gearrangeerd heeft om de diverse attracties aan elkaar te breien vertonen zo'n geweldige verfij-

ning en kunstzinnigheid. Grandioos wat een creativiteit en
wat een gevoel voor sfeer. Mari en alle leden van de Eendracht bedankt.
De leden van de Harmonie De Eendracht
mogen dan nog steeds aangeduid worden als "het zat hermenieke uit Tongelre", maar dit doet geen pijn meer. Weer
een uitdaging aangenomen, weer een
doel bereikt. We zijn goed bezig, zoals
dat tegenwoordig heet. We stijgen op de
ladder van het succes, daarmee bedoelend dat we toch telkenmale een beetje
mooier spelen, weer wat bijgeleerd hebben en zo steeds een trede hoger in de
klassenstrijd komen.
Maar zoals onze dirigent zou zeggen:
“Houd die concentratie vast”.
Wat zal de toekomst brengen. Wellicht
volgend jaar een concours of weer een
concert met verrassing. Wie zal het zeggen. In ieder geval
is het nu even bijkomen en zorgen dat de stukken die op
de lessenaar liggen voor het komende concert er net zo
goed inzitten als de Eftelingstukken.
•
•

Het komende concert is overigens op
25 november aanstaande en dat is ons jaarlijks

Najaarsconcert.

Het begint om 12.30 uur op onze basis te weten:
Gemeenschapshuis de Ronde,
Tongelresestraat 146, Eindhoven.
De entree is gratis en Harmonie “De Eendracht” zou
het bijzonder op prijs stellen u te mogen
begroeten op dit Najaarsconcert.

HARMONIE DE EENDRACHT
EENDRACHT EN
DE EFTELING: EEN GEWELDIG
GEWELDIG DUO.
Zaterdag 3 november nam Harmonie “De Eendracht” het publiek mee
voor een muzikale rondwandeling door de Efteling. In een uitverkochte
zaal kon het publiek genieten van een prachtige film over de Efteling.
Doordat “De Eendracht” de film muzikaal op een indrukwekkende wijze begeleidde, was het bezoek zeer speciaal. Een bezoek aan de Efteling
is altijd de moeite waard, maar dit overtrof alles. Het samenspel tussen
film, muziek, verteller en de dansende elfjes was perfect en het kan niet
anders dan dat hier vele uren van oefening aan vooraf zijn gegaan.
Tongelre kan trots zijn op zo'n harmonie. Eendracht bedankt!
De redactie.

Ilonka Trommelen
Harmonie De Eendracht

BALLONNENWEDSTRIJD.

SPEELTUIN OP HET AMBONPLEIN

Ondanks dat de weergoden ons tijdens de bevrijdingsmarkt d.d.16 september niet gunstig gestemd waren, is de
ballonnenwedstrijd redelijk succesvol verlopen.
Van de 250 opgelaten ballonnen kwamen 26 reacties terug.
Alle ballonnen werden gevonden langs “de lijn” Eindhoven,Weert, Roermond, Bitburg, Trier.
De verst weggedreven ballon werd gevonden in Hottviller [Frankrijk]. Een afgelegde afstand van 266 km.
Deze ballon werd opgelaten door Mitchel Denkers uit
Eindhoven. Hij is daarmee de winnaar geworden.

Wij, Stichting Huurders Organisatie Beauregard, waren
uitgenodigd op het Stadsdeelkantoor Tongelre. Hier was
ook aanwezig, de Bewoners Organisatie Beauregard.
Er komt een speeltuin op het Ambonplein.

Totaal uitslag.
Mitchel Denkers ..........Hottviller[F] 266 km.
Bo Vermeyer ................ Hermeskeil[D] 227 km.
Kirina Jansen ..............Heiligenroth[D] 207km.
Hati ? .........................Trier [D] 206 km.
Yvonne Tarne .............Bitburg[D] 184km.
Nine Kadhem ..............Badem[D] 184 km.
Neve Leemeyer ...........Eisenschmitt[D] 178 km.
Dianne Spit ................Muerlenbach[D] 164 km.
Marcelino ? .................Manderscheid[D] 160 km.
Prisilla van Ham ..........Schwirzheim[D] 157 km.
Melika ? .....................Dahlem[D] 128 km.
Ruben ? .....................Monschau[D] 115 km.
Satih ? ........................Monschau[D] 115 km.
Merel Teulings ............Nideggen[D] 108 km.
Mitchel Gruyters ...........Roetgen[D] 103 km.
Henk Everaars ............Roetgen[D] 103 km.
Kar Rauki ...................Aachen[D] 88 km.
Linda v.Moorsel ...........Aachen[D] 88 km.
Joyce Vorstenbosch ....Aachen[D] 88 km.
Rick Dekkers ...............Wuerselen[D] 83 km.
Irene Damen ...............Heerlen[NL] 70 km.
Amber Dekkers ...........Geilenkirchen[D] 68 km.
Martijn Bastian ............Baarlo[NL] 45 km.
Loni Bastian ...............Eli[NL] 37 km.
Youri v/d Broek ...........Nederweert 24 km.
Mandy v.Glabbeck .......Doornakkers[Ehv]0.7 km.

De Stichting Huurders Organisatie heeft via een enquête
de achterban benaderd. Het resultaat 49 stemmen tegen
en 2 stemmen voor. De uitslag is doorgegeven aan het
Stadsdeelkantoor Tongelre.
Al het verkeer rijdt om het Ambonplein, tevens parkeerplaats, naar de Tongelresestraat.
Zo hebben wij dan ook voorgesteld, op 03-04-2000, om
een speelvoorziening voor kleine kinderen aan te leggen
aan het Beukenlaantje hoek Bandalaan.

CKE-BALLETSCHOOL
OM

UITNODIGING

EEN KIJKJE TE NEMEN IN DE LES!

Kinderen vinden het leuk om aan anderen te laten zien
wat ze allemaal leren op balletles. Daarom organiseert de
CKE-balletschool in de week van 26 november tot en met
1 december openbare lessen.
Alle ouders zijn van harte welkom om te kijken naar de
vorderingen van hun kind! Ook familie, vrienden en belangstellenden zijn welkom. Als u wilt, kunt u ook een
kijkje nemen in een van onze andere lessen.
Voor meer informatie over het rooster kunt u contact opnemen via (040)-216 32 00 VTA-gebouw, Urkhovenseweg 8.
Kleuterdans groep 1 en 2 dinsdag 15.40-16.30 uur.
Kinderdans groep 3 en 4 dinsdag 16.30-I7.30 uur.
Dansoriëntatie groep 5 en 6 dinsdag 17.30-I8.30 uur.

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5
5642 LV Eindhoven
Tel: 040 - 2811324
Fax: 040 - 2812025
Geopend:
ma, di, wo, do, vrijdag
9.30-11.30 uur

Het parochie-secretariaat (in het parochiecentrum aan de Molijnstraat) zal voortaan alleen ‘s morgens (9.30 tot 11.30 uur)
geopend zijn!
De diensten in onze parochie
Zondag 25 november, Gildemis (Catharinagilde) in de Martinuskerk om 11.00 uur.
Op zondag 25 november is er een gezinsviering in de Antoniuskerk met het kinderkoor om 9.45 uur. Na afloop gaan we een
adventskrans maken.
In het weekend van 1 en 2 december begint de Advent. Noteert
u alvast maar de volgende data in uw agenda:
• zondag 16 december om 16.00 uur in de Martinuskerk: het
gebruikelijke Kerstconcert.
• dinsdag 18 december om 10.00 uur een boeteviering in de
Jozef en Mariakerk, om 19.00 uur in de Antoniuskerk.
• woensdag 19 december om 19.00 uur een boeteviering in de
Martinuskerk.
• maandag 24 december, kerstavond, is er een gezinsviering
om 17.00 uur in de Antoniuskerk, om 19.00 uur in de Jozef
en Maria en Martinuskerk.
Wenst u bij langdurige opname in het ziekenhuis en/of verpleeghuis bezoek van de Parochie Tongelre?
Wilt u de ziekencommunie op de eerste vrijdag van de maand
thuis ontvangen? Bel dan Pastor Th. v.d. Elzen, Parochiecentrum Molijnstraat 5, ' 2811324.
Op de Bres
Een kopje koffie drinken, een praatje maken, mensen ontmoeten, dat is voor iedereen. “Op de Bres” is één jaar oud. Een jaar
lang is het al mogelijk om daar een kopje koffie te komen drinken. Er zijn mensen die gebruik maken van deze mogelijkheid
en ook weer terug komen.
Vrijwilligers krijgen wel eens de vraag te horen: hoe is het nu
met de Bres? Een vraag waar soms een stuk ongeloof in doorklinkt over het recht van bestaan van deze ontmoetingsplaats.
We staan nu aan het begin van het tweede jaar. Iedereen is van
harte uitgenodigd om zelf kennis te komen maken met deze
plaats in de wijk. U hoeft daarvoor niet speciaal te zijn, maar
gewoon een mens die het fijn vindt om andere mensen te ontmoeten. Het is een manier om contact te maken met mensen die
u anders misschien helemaal niet tegen komt. Iedere ontmoeting
heeft iets bijzonders. Heeft u een vraag, bent u benieuwd, hoe
dan ook: iedereen is van harte welkom “op de Bres”. Dit is in de
kantine van de speeltuin aan de St. Josephlaan. Koffie en thee
staan klaar: maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur, vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Met vriendelijke groeten, namens de medewerkers van “op de
Bres”, Betty van Spreeuwel-Lemmens.

De diensten in
onze parochie

Martinus

Jozef en
Maria

Antonius

Eucharistieviering
door priester of
aangepaste woorden communiedienst
door ‘n pastor

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.45 uur

Woord- en
communiedienst
door parochianen

Zaterdag
17.30 uur

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
18.45 uur

Missie-kalender 2002
Het thema van de nieuwe missiekalender is “de muren van
Gangara”, met fresco’s uit Tsjaad.
Als doodarm land telt Tsjaad niet echt mee. Het is een land met
grote verschillen tussen de bewoners; nomaden, herders, vissers
en boeren. Verder Katholieken en Islamieten, kortom een zeer
gemengde bevolking.
Op de kalender een aantal fresco’s van de Tjaadse schilder David Morial.
De kalender kost ƒ 12,50 en is te koop bij:
• parochiesecretariaat aan de Molijnstraat 5, ....' 281 13 24
• parochiebureau aan de Fazantlaan 17, ...........' 243 45 95
• Betty van Spreeuwel, ....................................' 281 61 67

ONTMOETING, als jaarthema. Wat moet ik ermee?
We kijken allereerst even terug. “Mijn hand in ieder geval”,
klonk het jaarthema een aantal jaren geleden.
Toen kwam de vraag hoe we als parochie vorm willen geven
aan het jubeljaar, hoe willen wij als parochiegemeenschap verder de toekomst in? Het werden de werken van barmhartigheid.
Barmhartigheid, een moeilijk woord met een eigentijds opgave.
Barmhartigheid: een warm hart toedragen, geraakt worden
door…. En wanneer je geraakt wordt, dan kom je in beweging.
Je wordt geraakt wanneer je iemand of iets daadwerkelijk tegenkomt, ontmoet in je leven.
Ontmoeting! Het klinkt eenvoudiger dan het woord barmhartigheid, maar het is o zo veelzijdig.
Met de kinderkatechese hebben we het vertaald in : “Wat moet
je en wat kom je tegen (ontmoet je)”.
Bij het woord “ontmoeten” zou je ook kunnen denken aan juist
iets niet moeten of hoeven moeten, vrij van dwang, haast en
onrust: ruimte en tijd, op adem komen.
Ontmoeten heeft ook de betekenis van tegenkomen: wat of wie
kom ik tegen? Wil ik dat wel, durf ik dat aan, kan ik dat wel?
Ga ik liever de ander uit de weg? Heb ik wel tijd om de ander te
willen leren kennen of zijn/haar verhaal aan te horen? Sta ik
open voor…..? Geef ik mijzelf de ruimte om……?
In het jaarprogramma van de parochie willen wij elkaar de
ruimte geven om
• elkaar te ontmoeten b.v. met het koffie drinken na afloop
van de vieringen,
• de ander tegen te komen b.v. bij “Daar zit een verhaal achter”,
• ruimte te maken voor stilte en bezinning bij de bezinningsavonden,
• open te staan voor andere vormen van ontmoeting in b.v.
“de Hof van Lof”.
Ontmoeting geeft de relatie aan die tussen mensen ontstaat of
bestaat en de plek waar God zichtbaar wordt, zich laat ontmoeten.

Ontmoeting als jaarthema, wat moet ik ermee?
Het is geen kwestie van moeten, maar meer van willen tegenkomen, ontmoeten en ruimte te maken voor wat mij gaande houdt,
mij kracht en liefde geeft en mij doet openstellen voor de ander.
Als parochiegemeenschap willen wij dit zichtbaar maken en
vorm geven in de verschillende activiteiten.
“Daar zit een verhaal achter” “Verhalen met een hapje”.
Het vult niet de maag, maar verrijkt! Ontmoeting met de
“vreemdeling”.
Woensdag 21 november, 19.00 - 21.00 uur, Fazantlaan 17, Antoniuskerk.
Koffie drinken: “hebben we iets voor bij de koffie”? Dat zijn
wij!
Elke eerste zondag van de maand in de Antoniuskerk na de viering van 9.45 uur.
In de Martinuskerk: zondagmorgen 2 december na de viering van
11.00 uur achter in de kerk.
In de Jozef en Mariakerk op zaterdagavond 24 november na de
viering van 19.00 uur in het parochiecentrum.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Harrie Bastiaans, .... ..........
Bets Meeuwsen, ..... ..........
Jo v.der Burgt-Huijsmans, ..
Bertus Doezè, ......... ..........
Fien Kranen-Gierlings, .......
Johan van Ravenstein, .......
Anny v.Boxtel-Walravens, ..
Tonny ter Borch-v.Bakel, ....

.... 80 jr., Molijnstraat
.... 65 jr., Joost de Momperstraat
.... 81 jr., Fazantlaan
.... 55 jr., Oude Doornakkersweg
.... 86 jr., Josephinahof
.... 92 jr., Jacob Marisplein
.... 71 jr., Ambonplein
.... 92 jr., Gen.Bothastraat

Dopen:
Diaz Driessen, ........ ..........Baelschot
Dimphy van den Akker, ......Schelfhoutstraat
Joost Middeljans, .... ..........Bandalaan
David Goldberg, ...... ..........Jan v.Riebeecklaan
Nuria Elbers, .......... ..........Hoge Tom
Jubileum:
50-jarig huwelijk:
Hr.en Mevr.v.Wesenbeek-v.d.Burgt, ....... .......... 20 okt.
60-jarig huwelijk: Hr.en Mevr.Coolen-v.’t Hof, ..... 25 okt.
50-jarig kloosterfeest: Zr.Grada Passier, . .......... 27 okt.

ZIN IN EEN POTJE TENNISSEN?

TONGELRE OH TONGELRE

Grijp dan deze kans.
Tennisvereniging De Doornakkers biedt je de mogelijkheid
om onder begeleiding van ervaren tennissers spelenderwijs
kennis te maken met de allereerste beginselen van de tennissport.
Voor wie:
Iedereen tussen de 6 en 15 jaar
die tennissen eens een keertje wil proberen.
Waar: In de sportzaal aan de Generaal Cronjéstraat 97 te
Eindhoven.
Wanneer: De kennismakingslessen worden gegeven over
een periode van tien weken. De lessen duren een uur. De
eerste les wordt gegeven op maandagavond 14 januari
2002 van 18.00 tot 19.00 uur.
Kosten: 45 gulden per persoon (voor 10 kennismakingslessen)
Aanmelden:Wil je meer weten of wil je je meteen opgeven, bel dan naar:
•
Jannetje Kolen-Van Maurik
•
Telnr: 040-2811520
•
Adres: Ministerlaan 71
•
Postcode: 5631 NB Eindhoven

TONNY VAN DEN BOOMEN SIGNEERT BOEK
IN ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15.

De smaak te pakken
Heb je na de kennismakingslessen de smaak te pakken en
wil je blijven tennissen, dan kun je bij Tennisvereniging
De Doornakkers een kennismakingsabonnement krijgen.
Voor de geringe som van 65 gulden kun je dan een heel
seizoen (vanaf 1 april 2002) zoveel tennissen als je wilt.

Op 23 en 30 november van 15.00 tot 18.00 uur
en
7 december van 15.00 tot 21.00 uur,
kunt u het boek “Tongelre oh Tongelre” kopen en
laten signeren in ‘t Oude Raadhuis door
Tonny van den Boomen persoonlijk.

Op 7 december worden in ‘t Oude Raadhuis
van 15.00 tot 21.00 uur ook
schilderijen van Tongelre geëxposeerd
welke nog nooit eerder te zien waren.

TONGELRE OH
TONGELRE
Tonny van den
Boomen signeert
boek.

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

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Wandelen 55+
19 november - 3 december en 17 december a.s.
Vertrek: 14:00 uur Oude Raadhuis
Na het wandelen gezellig koffie drinken.
Elke maandag:
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze.
Elke dinsdag:
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje.
Elke woensdag:
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezelligheid in ‘t wijkcentrum.
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur.
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze,
van 14.00 - 16.30 uur.
KIENAVOND 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur.
Elke donderdag:
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdag:
KOFFIE- UURTJE voor NIET-ROKERS, van 10.00 - 11.30 uur,
goeie koffie, goeie buurt!
Elke dinsdagavond:
DANSEN voor 50-plussers vanaf 20.00 uur.
Elke vrijdag:
SCHILDEREN van 20.00 - 22.30 uur, aspirant-schilders zijn van
harte welkom.
Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.

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 ƒ 1.50.
Aanvang: 20.00 uur. Sluiting: 23.00 uur.

SINT-NICOLAASVERENIGING
“ST. MARTINUS”

opgericht in 1951

Geachte buurtbewoners,
Het is weer zover. St.Nicolaas heeft ons te kennen
gegeven dat Hij, met zijn gevolg, een paar dagen er
op uit zal trekken om onze wijk met een bezoek te
komen vereren.
De rondgangen zijn:
zaterdag 24 november "de Karpendonk" en
"Koudenhoven" en de wijk “Beauregard”.
zaterdag 1 december het
oude gedeelte van Tongelre rond de St.Martinus
kerk.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur
H.v.Dijk voorzitter.

KIENEN

Elke derde woensdag van de maand
in 't Oude Raadhuis.
Woensdag
19 december is er
weer kienen.
Zoekertjes inleveren bij de redactie; kosten fl. 2.50 bij vooruit betaling.

De aanvang is om 20.00 uur.
Er zijn leuke prijzen te verdienen.
Toegang is gratis en voor ƒ 8,- kunt u al de hele avond
meespelen.

Knul (10) zoekt oppas / gezelschap vooral op maandag
en woensdagmiddag en / of avond. Telefoon: 282 02 76

Generaal Bothastraat 1 - 5642 NJ Eindhoven

Voortaan ook uittreksels op het Stadsdeelkantoor
Vanaf 15 november 2001 kan het Stadsdeelkantoor u weer beter
van dienst zijn. Voor een aantal zaken hoeft u niet langer naar
het Stadskantoor aan het Stadhuisplein. Vanaf 15 november kunt
u namelijk in het Stadsdeelkantoor voortaan ook terecht voor:
• een uittreksel uit het bevolkingsregister
• een uittreksel uit de burgerlijke stand
• een attestatie de vita*
• legalisatie van uw handtekening
Groot onderhoud aan de Eisenhowerlaan en de Wolvendijk
Zoals u inmiddels waarschijnlijk opgevallen is wordt er op dit
moment gewerkt aan een nieuwe asfaltlaag voor de Eisenhowerlaan en de Wolvendijk. Door het werk in een aantal fases te verdelen wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken.
Toch wordt het verkeer gedurende enige tijd op een aantal plaatsen omgeleid. De omleidingen worden aangegeven met de bekende gele borden.
Volgens planning eindigen de werkzaamheden aan de Wolvendijk halverwege januari 2002, die aan de Eisenhowerlaan lopen
nog tot medio maart 2002. Heeft u nog vragen over de omleidingen dan kunt u terecht op het Stadsdeelkantoor aan de Generaal
Bothastraat.
Eerste bijeenkomst Bewonerspanel Tongelre
In de Rond ’t Hofke van augustus en september hebben we op
deze plek een oproep gedaan. We zochten Tongelrenaren die
geïnteresseerd waren mee te doen aan een bewonerspanel. Dat
heeft gewerkt.
Op 29 oktober is het Bewonerspanel Tongelre Totaal met een
enthousiaste groep mensen al voor het eerst bij elkaar gekomen.
De bedoeling van het bewonerspanel is dat mensen uit Tongelre
mee gaan praten over de ontwikkeling en uitvoering van het
stadsdeelbeleid.
De eerste bijeenkomst stond in het teken van elkaar leren kennen
en duidelijkheid te verkrijgen over waar het bewonerspanel nu
wel en niet voor staat. Een punt wat nadrukkelijk naar voren
werd gebracht is de erkenning die noodzakelijk is voor het laten
slagen van het bewonerspanel. Die erkenning moet voor een belangrijk gedeelte natuurlijk van alle mensen in Tongelre komen.
Eugenie Bruins, stadsdeelmanager van Tongelre gaf aan dat ook
vanuit de stadsdeelcommissie Tongelre grote interesse bestaat
voor de ontwikkelingen rondom het bewonerspanel.
Een voorbereidingsgroep gaat samen met de leden van het bewonerspanel werken aan de opzet en werkwijze van het bewonerspanel. Dat betekent dat de leden aan een groot aantal zaken zelf
inhoud kunnen geven. Zo wordt geprobeerd zo effectief mogelijk
te werken op een manier waar iedereen van het bewonerspanel
zich in kan vinden.
De leden is gevraagd om over de opzet en de organisatie van het
panel na te denken. Want het bewonerspanel wil natuurlijk aan
de slag. Men wil zo snel mogelijk beginnen aan het eerste concrete onderwerp. Om effectief aan de slag te kunnen zal het

stadsdeelkantoor zorgen dat informatie over zo’n onderwerp tijdig aangeleverd en goed voorbereid wordt.
In januari 2002 gaat het bewonerspanel de eerste stappen zetten
richting een inhoudelijk advies. Ondertussen wordt er nagegaan
welke onderwerpen er leven onder de deelnemers en in welke
mate deze zich lenen voor advisering door het panel. In november staat weer een bijeenkomst gepland. Dan wordt hierop ingegaan. De deelnemers maken tijdens deze bijeenkomst ook
(nader) kennis met het stadsdeel Tongelre.
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt rondom het bewonerspanel kunt u contact opnemen met:
• Frits van Geffen, bewoner en lid van de voorbereidingsgroep
(tel. 281 17 37),
• Ab Hofman van Loket W (tel. 244 42 14) of
• Mark Hamelers van het Stadsdeelkantoor Tongelre
(tel. 238 45 11).
Vergadering Stadsdeelcommissie
Op 11 december a.s. houdt de Stadsdeelcommissie Tongelre
weer haar vergadering in het Stadsdeelkantoor aan de Generaal
Bothastraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent van
harte welkom deze vergadering bij te wonen. Als u mee wilt
praten over een van de onderwerpen van de agenda dient u echter op tijd spreektijd aan te vragen. Dat kan bij de secretaris van
de commissie, mevr. E. Bruins. Zij is telefonisch te bereiken op
238 45 00. De agenda wordt een week voor de vergadering gepubliceerd in Groot Eindhoven. De agenda is dan ook in te zien
op het Stadsdeelkantoor.

Het Stadsdeelkantoor is geopend:
maandag
15.00 tot 19.00 uur
dinsdag tot en met vrijdag
09.00 tot 13.00 uur
Buiten deze openingstijden kunt u natuurlijk ook op
afspraak bij ons terecht.
Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 238 45 00 op
maandag

09.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 19.00 uur

dinsdag tot en met vrijdag
09.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.00 uur
En per e-mail: stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl

Stadsdeelkantoor Tongelre
Generaal Bothastraat 1
5642 NJ Eindhoven
* verklaring dat iemand in leven is, b.v. bij het innen van
pensioen over te leggen.

Foto’s: Jan Paulussen

Hiernaast en boven foto’s van de receptie
bij het 50 jarig bestaan van St. Nicolaasvereniging “St. Martinus”.

Chauffeur gezocht voor eetpunt
“’t Oude Raadhuis”

Planten Kerk
Wie heeft er planten voor de kerk?
Planten die te groot zijn voor de huiskamer willen wij
graag komen ophalen.
•
•
•

M. v.d. Gevel
’t Hofke 6
tel: 281 01 09

Geachte lezer,
Zoals bekend is “Rond ’t Hofke” een graag gelezen
blad. Waarschijnlijk bewaren ook vele lezers deze bladen om ze later nog eens in te kijken.
Een van mijn hobby’s is “Boekbinden” en het is mogelijk om “Rond ’t Hofke” per jaargang in te laten binden.
Ik wil dat graag tegen een kleine onkostenvergoeding
voor u doen.
•
•
•

Naam: F. van Stekelenborg
Adres: ’t Hofke 168
Tel: 281 51 98

De SWOE (onderdeel van Loket W) is met spoed op
zoek naar een chauffeur voor het eetpunt “’t Oude Raadhuis”.
De Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (onderdeel van
Loket W) heeft op 22 locaties in Eindhoven eetpunten.
Elke oudere die er tegenop ziet om alleen te koken en te eten
kan gebruik maken van deze voorziening. Het eten wordt
bereid in keukens van ziekenhuizen en verzorgingshuizen in
Eindhoven.
Eetpunt “’t Oude Raadhuis” is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die in het bezit is van een rijbewijs en
de maaltijden voor het eetpunt wil vervoeren. De containers waarin de maaltijden vervoerd worden zijn modern,
goed afsluitbaar en niet te zwaar om te tillen. De vrijwilliger haalt iedere week, op een vaste dag, de maaltijden op
bij het Diaconessenhuis en brengt ze vervolgens naar het
eetpunt. De vrijwilliger ontvangt hiervoor een kilometervergoeding.
Heeft u interesse om als chauffeur een steentje bij te dragen aan dit eetpunt? Dan kunt u contact opnemen met
Petrie Roefs van de Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven
(onderdeel van Loket W) . Tel. 238 54 64

“SAMEN OP WEG”
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE
ONTMOETINGSKERK

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

dag

datum

predikant

zondag

25 nov

Ds J.J. v. Zoelen
Herdenking overledenen

zondag

2 dec

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

9 dec

Ds B. v. Haarlem

zondag

16 dec

9.00 uur Adventsontbijt
Ds J.J. v. Zoelen

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

23 dec

Ds J. Beks

maandag

24 dec

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

21.00 uur oecumenische
Kerstnacht viering in de
Martinuskerk

dinsdag

25 dec

Ds J.J. v. Zoelen

zondag

30 dec

Ds J.J. v. Zoelen

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

KERKDIENSTEN ZIJN OM

10.00

UUR IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

PRIJSWINNAARS ZONNEB
BL
LOEMWEDSTRIJD

Links en boven de prijswinnaars:
Dhr. H. van Rooy; dhr. A. van Overbruggen en Shanti en Devi
Streng.
Foto’s: Piet Haans

Foto’s gemaakt door
fam. Van Laarschot
tijdens hun reis in
1997 naar Marokko..
WOLLEN DEKBEDDEN, KUSSENS,
ONDERDEKENS EN DIVERSE
ANDERE WOLPRODUCTEN
De boerderij
De wol van onze eigen schapen wordt verwerkt tot bovenstaande producten.
Wij garanderen U dan ook een ambachtelijk
natuurproduct tegen zeer scherpe prijzen en
met garantie.
Na telefonische afspraak bent u van harte welkom op
onze boerderij, waar alle wolproducten bezichtigd
kunnen worden.

Cor en Josina Adriaans
Doolstraat 7 - 5641 JL Eindhoven
tel/fax 040 - 281 34 74

????? 5 mei.
Zwaar bewolkt. Vandaag gaan we Marrakech bekijken.
09.00 uur 21 graden.
De auto’s in een parkeergarage in de stad zelf gezet. Dat
is ook echt wel nodig voor de veiligheid van de auto en de
spullen.
In de parkeergarage hadden we al een gids, die ons de binnenstad zou laten zien. We hebben ook deze gids weer
duidelijk gemaakt, welke soort winkeltjes we beslist niet
binnen willen omdat we die al zoveel gezien hadden. De
afspraak was, doe je het toch, krijg je op het einde van de
rit geen geld. Hij heeft er zich redelijk aan gehouden.
Marrakech op zich viel mij een beetje tegen. Niet echt
vriendelijk en voor elke foto die je wilde maken moest je
omgerekend zo’n 2 gulden betalen, deed je dat niet, dan
werden ze echt agressief. Honderden winkeltjes bekeken,
maar op een gegeven moment lijkt alles op elkaar. Ik had
het niet willen missen maar een 2e keer zou ik Marrakech
niet meer bezoeken.
Na het eten zijn we zelf nog even de Souks in geweest.
Boodschappen gedaan, onderweg zagen we ook weer zo
het verschil tussen arm en rijk, veel schooiende mensen
op de straten, maar ook een rolls....... met gouden accessoires met kenteken 1 11 11 A. Als je bedenkt dat de koning van Marokko bij de 10 rijkste mensen van de wereld
hoort, moet ik me dan rot voelen als ik al deze armoede
zie???
In Marrakech zelf mag je maar 40 km. per uur rijden. Er
wordt flink gecontroleerd en we hebben al heel wat auto’s
gezien, die aangehouden werden en op de bon gezet werden.
09 mei
Vandaag een kleine Marokkaan ontmoet, Hassan een lieve jongen van 15 jaar die goed Engels sprak en zich niet
zo opdrong. We hebben hem ook wat te eten en te drinken
gegeven en een geel camel-petje, hij was de koning te rijk.
Nadat we wat met hem gebabbeld hadden vroeg hij of we
bij hem thuis thee kwamen drinken. Dat hebben we gedaan en dat was een leuke ervaring, we hebben kennis gemaakt met zijn familie en in de goede kamer thee gedronken.
De thee hebben we achteraf toch betaald omdat we toch
ook ons steentje wilde bijdragen aan dit gezin.

De familie van Hassan
woonde buiten het
dorp, naar Marokkaanse begrippen een
mooi groot huis, met
electra, toilet en douche, waar hij woonde
met zijn ouders, zusjes, broertjes en oma.
Oma zat lekker op het
platte dak van het
huis, waar je een geweldig uitzicht had
over het dorpje, de rivier en de bergen. Bij
oma lag een mooi
meisje op de grond
wat er zeer goed verzorgd uitzag, maar
waarschijnlijk polio
had, jammer dat dat hier nog heerst.
Na de thee heeft Hassan ons het dorpje laten zien. Dat was
echt tig jaren terug, klein donker, veel smalle straatjes en
soms moest je in een inham gaan staan om de koeien er
door te laten die de mensen naar de stal brachten onder
hun huizen. Heel interessant maar een totaal ander leven
dan wij gewend zijn, wij zouden dit echt niet meer kunnen.
Afscheid genomen van Hassan en we hebben beloofd als
we het volgende jaar terug komen, dan komen wij naar
hem toe en gaan we met hem de bergen in en we brengen
kleren voor hem mee. Hij keek ons aan met ogen van, dat
zal wel, maar we zijn het echt van plan.
10 mei
Frans is jarig.
‘s Avonds heeft hij ons uitgenodigd om Tajin te gaan eten
in een restaurant in Ouirgane, vlak bij de camping.
Echt klaargemaakt door een omaatje, het duurde lang voor
het gerecht op tafel stond maar het was ook echt lekker.
Na het eten werden we nog uitgenodigd om een kijkje te
nemen in de keuken en het huis. Dat zag er allemaal picobello uit en we hebben ook oma nog bedankt voor het lekkere eten. Ze glunderde volop. Het omaatje zat lekker met
haar voetjes bij de stoof, die ze gebruikt had, om onze Tajin te koken, waarin de kooltjes nog lekker gloeiden.
Een ruimte in het huisje lieten ze zien, waar ze altijd
brood bakten, dat gebeurt gewoon open in een vertrek, als
je naar boven keek, zag je dat alles pikzwart was van de
roetaanslag, het hing gewoon met klonten aan het houten
plafond. Dat was al zo zolang de jongen zich kon herinneren. Het glinsterde gewoon.
12 mei.
We gaan de watervallen van d’Ouzoud bekijken die hier
vlak bij de camping zijn. Tot onze verbazing hoor je ze
niet, totdat je echt om de bocht bent. Prachtig, 4 watervallen komen naar beneden gedonderd vanaf een hoogte van
110 meter.
Terwijl we daar staan te kijken zien we zelfs wilde apen
(Vervolg op pagina 15)

(Vervolg van pagina 14)

aan de overkant. Dat is echt een fantastisch gevoel.
Via een pad naar beneden onder de waterval gelopen, het
was een geweldig gezicht.
Daarna zijn we weer naar boven gelopen zodat we bovenaan de watervallen stonden, zodat je over het hele dal naar
beneden kon kijken.
Boven de waterval stonden enkele hokjes waar ze graan
aan het malen waren, deze molens werden aangedreven
door het water.
We hadden onze rugzakken meegenomen met eten, drinken en spulletjes om ons te kunnen wassen in de rivier.
Nadat we een heel eind langs de watervallen af en vervolgens langs de rivier gelopen waren hebben we ons bij een
stille plaats waar verder niemand was lekker in de rivier
gewassen.
Koud maar wel lekker. De weg, nu onderlangs terug was
ook weer even fantastisch alleen jammer dat we weer bezweet waren toen we weer op de camping waren.
Op deze camping hebben we niet zo best geslapen door de
vele honden die de hele nacht aan
het blaffen waren.
15 mei.
17 graden.
Vannacht weer heel koud geweest,
met pyama, trui en sokken aan geslapen.
Om 09.00 uur staat er een gids
klaar die vandaag met ons meegaat,
naar een mooie kloof en mijnen
waar vroeger koper, lood en zilver
gedolven werden. De gids hebben
we gisteren in Zeida ontmoet en
met hem afgesproken dat hij ons
bij de camping zou ontmoeten en
om dan samen deze rit te gaan maken.
We dachten dat hij zelf vervoer
had, maar, we hadden het eigenlijk
wel kunnen weten, nee dus. Wat
nu. Na enig heen en weer gepraat
niet alleen over de plaats maar ook
over de prijs toch vertrokken. Ook
deze gids heet Hassan en spreekt goed Duits, hij zou ons
voor niets rondleiden. Nou dat hadden we dus al geleerd,
niets voor niets. Een vaste prijs afgesproken, 200 DH. zodat hij ons op het einde niet veel meer zou vragen.
We reden richting Midelt Aouli en het was zonnig maar
bij de bergen hing nog veel bewolking.
18 mei
Bijtijds opgestaan om Fès te gaan bekijken. We gaan niet
naar het nieuwe gedeelte van Fès want volgens de gids is
daar echt niet veel te zien, we gaan wat mooie gebouwen
van de koning bekijken de Joodse wijk (14e eeuw), een
keramiekfabriek en daarna de oude binnenstad te voet bekijken.
De gebouwen van de koning waren zeer groots, in de
Joodse wijk viel het ons op dat de straten breder waren
dan dat we gewend waren. De huizen waren hier helemaal
van hout.
In de binnenstad lag ook weer de leerlooierij zoals in Marrakech. Maar hier kon je van boven af de mensen aan het
werk zien, zodat je zelf niet door de stinkende looierij
moest lopen, wat in Marrakech wel het geval was. De
stank viel op deze manier dan ook wel mee.
De straatjes in Fes zien er ook beter georganiseerd en

schoner uit dan in Marrakech.
Hier kon je ook gerust foto’s en video-opnames maken
van de mensen zonder te hoeven te betalen.
Persoonlijk vond ik Fès prettiger dan Marrakech, de sfeer
was rustiger en het was er niet zo vies, met name de leerlooierij vond ik hier heel mooi. De andere vonden Marrakech interessanter.
19 mei
Naar Ceuta. Hoe verder we naar het noorden van Marokko reden, des te meer ging het op Spanje lijken.
Eenmaal in Ceuta aangekomen waren we op zoek naar de
camping. In de boekjes hadden we al gelezen dat je hier
moest oppassen omdat de criminaliteit hier geweldig hoog
ligt.
Ook de mensen op de straat waarschuwden ons om alles
goed op slot te doen en goed op te passen. Na dat gehoord
te hebben en nu zeer kort bij de haven te zijn en het pas
18.00 uur is, hadden we besloten om deze avond nog de
boot te pakken en naar Spanje te varen.
Zo gezegd, zo gedaan. We hadden pech dat onze boot pa

om 21.00 uur zou vertrekken.
Achteraf was dat niet zo erg. We hadden genoeg te zien.
Onder andere hoe de vrachtwagens gecontroleerd werden
met behulp van hasjhonden. Ze vonden geen hasj maar
wel 4 jongelui die zich in een vrachtwagen verstopt had
den, om over te steken naar Spanje.
Best wel eng om dat van zo dichtbij mee te maken. Nader
hand probeerde een van de jongens zelfs tegen de touwen
van een schip omhoog te kruipen, maar ook hij werd ge
zien en weggejaagd.
De overtocht was fantastisch, vooral omdat alles verlicht
is en je zowel de Marokkaanse als de Spaanse kust steeds
kon zien, vooral in de havens zelf, was gigantisch veel
licht omdat er ook ‘s nachts doorgewerkt wordt. Echt heel
bijzonder. Volop genoten.
Nabeschouwing.
Het is een fantastische vakantie geweest, met geweldig
veel nieuwe indrukken.
Frans en Coby waren fijne reisgezellen, het klikte goed
tussen ons.
± 10.000 km. gereden.
Maroc ……...misschien tot volgend jaar !!!!!!

Uit Schoolnieuws van
2000
SINTERKLAAS EN DE TIJDMACHINE
Sinterklaas drukte op de knop. En toen Sinterklaas was aangekomen, keken alle mensen naar hem. Ze dachten hé waar komt dat
rare ding vandaan? En toen ging Sinterklaas en de zwarte Pieten er uit. Sinterklaas vroeg aan de geschiedenispiet: 'In
welk jaar zijn wij?' Geschiedenispiet zegt
ik denk 1305 jaar voor Christus. En geschiedenispiet zegt en ik denk dat de
mensen nog niet kunnen praten. Een
van die mensen zegt: 'Augolo Kualaku', maar Sinterklaas begrijpt
het niet. Hij vraagt aan de techniekpiet: 'Hoe kunnen we terug
naar het jaar 2000?' We moeten
denk ik drie knoppen vinden. Knop
1: naar het jaar 5000. Knop 2: naar
het normale jaar terug en knop 3: terug
1305 jaar voor Christus. Sinterklaas vraagt: 'Maar waar zitten
die drie knoppen?' 'Ik denk
helemaal onderaan', zegt
techniekpiet. Sinterklaas
vindt de drie knoppen en
drukt op een knop.
Ze gaan terug naar het jaar 2000.
Toen ze er waren gingen ze slapen.
Ze waren heel moe. Ze gingen dromen
over de tijdmachine. Sinterklaas dacht dat de
tijdmachine een lift was. Daarom gingen ze naar
het jaar 1305 voor Christus. En als ze een lift zien,
vragen ze voortaan: 'Is dit een lift?'

Maar de apen luisterden niet. Ze waren er vandoor gegaan. Later merkte Sinterklaas niet dat
hij in zijn onderbroek stond. Hij gilde zo hard
dat de apen hun oren dicht hielden. Sinterklaas
kon nu nog weggaan. Sinterklaas ging terug
naar de tijdmachine en hij deed zijn ogen
open. Het was maar een droom.
Maar hoe komt het dat de apen naast
Sinterklaas zitten?
Claudia de Cock, groep 6a

DE KERSTMAN HELPT SINTERKLAAS
Ooah, waar ben ik nu zegt Sinterklaas
als hij uitstapt. Daar ziet hij de kerstman.
Die roept ho ho ho. Sinterklaas roept
kerstman! De kerstman komt naar beneden. Dan zegt de kerstman jij moet allang
in Spanje zijn. Maar ik wilde dat ook
voordat ik in die raket ging. Het was mijn
beurt. Maar wacht ik heb gehoord dat jij verdwenen
was. Nou hier ben ik dan weer. Waar zijn de pieten? Terug naar Spanje. Kerstman als het
geen Kerstmis meer is, breng jij me dan
naar Spanje? Dat zal ik doen. Ik
breng je morgen weg. En zo is
het gebeurd.
Linda Callaars,
groep 6b

Igbaal Abdoel, groep 7
DE DROOM VAN SINTERKLAAS
Sinterklaas vloog de lucht in
met de tijdmachine, Sinterklaas kon de tijdmachine niet
meer stoppen. Eindelijk landde Sinterklaas. Maar.... op een
hele andere wereld. Hij was in
het oerwoud beland. De apen
pakten de mijter van Sinterklaas
af. De apen gooiden ermee over.
Hé geef terug riep Sinterklaas.

SINTERKLAAS IN DE JUNGLE
De tijdmachine gaat de lucht in
en landt in de jungle. Daar wonen
arme mensen. Sinterklaas mocht
met zijn pieten bij de arme mensen eten. Dat vonden ze leuk. Sinterklaas vond het zo aardig dat hij iedereen
een cadeautje gaf. Toen gingen de pieten met Sinterklaas in de tijdmachine en
ze gingen weer naar het jaar 2000.
Rick, groep 5

Wat moet u doen?
Los eerst het
kruiswoordraadsel
helemaal op.
Breng vervolgens
de letters over
naar het balkje
onder de puzzel.
Bij juiste invulling
leest u hier een
citaat van John
Lennon. Dit is de
oplossing.
HORIZONTAAL:
2 schandaal verwekkend, 7 Russische
keizerin, 8 wilde
haver, 10 zot, 12
muzikant, 14 verlangen, 17 dame, 19
klaarspelen, 22 zonder aanleiding, 23
heisa, 25 ordelijk, 27
sierplant, 28 troep,
30 treurig, 33 genoeg!, 36 vuurwerk,
39 waterdamp, 40
muziekinstrument,
42 zoutmeer, 45
buidelbeer, 47 leesteken, 48 roeiwed-

strijd, 50 eerbied, 51
trots, 53 spil, 55 Europese vrouw, 56
heilige, 57 Engelse
kostschool, 60 op
den duur, 64 openbaar ambtenaar, 68
Frans lídwoord, 69
land in Afrika, 71
levenslucht, 72 snijwerktuig, 74 deel
van Sumatra, 75
hellende weg naar
beneden, 76 edelgas, 77 jong dier, 78
argumenteren, 79
zangstem, 80 lingerie, 81 troep dieren;
82 rechtstreeks, 84
sissend geluid, 85
kijken naar, 87 keur,
89 loflied, 90 koosnaam, 93 scherp
knappen, 95 drank,
97 voorvoegsel, 98
Griekse letter, 101
luitenant, 102 ruilmiddel, 104 ontwikkeld insect, 106 vogel, 108 bijbelse
figuur, 110 eetpartij,
112 wielerwedstrijd,
114 dichterbij,
116 aanspraak,

118 kaartspel, 120 beroep, 122 glazen klok,
123 schilder, 125 tussen (L), 127 geleuter, 128
rangtelwoord, 131 naarling, 132 weggetje, 134
gegevens, 135 rivier (Sp.), 136 muziekinstrument, 139 gewicht, 140 elektrisch geladen
deeltje, 141 lijnvormig, 142 duo.
VERTICAAL:
1 muf, 2 klein kind, 3 tijdperk, 4 mikpunt van
spot, 5 hoofdstad van Egypte, 6 kansspel, 7
langzaam, 9 weefsel, 11 carnavalsgroet, 13
vleiend vragen, 15 tussen (L), 16 sufferd, 18

bocht, 20 ontvangen, 21 beroep, 23 gefascineerd, 24 bijgevolg, 26 insecticide, 29 duinpan,
31 vergaan, 32 muggenlarve, 34 waterplant,
35 niet goed doorbakken, 37 Afrikaans dier, 38
edelsteen, 39 Engelse titel, 40 jonge koe, 41
ondernemingsraad, 43 water in N.-Brabant, 44
cijfer, 46 giftige plant, 49 winters voertuig, 51
haardracht, 52 steenvrucht, 54 doodgaan, 56
steel, 58 schoepenrad, 59 ordelijkheid, 61 geordende lijst, 62 Amerikaanse munt, 63 water
bij Amsterdam, 65 muziektempel, 66 bekoorlijk, 67 bosgod, 70 gedragslijn, 72 klap, 73 film-

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer

locatie, 83 kostbare stof, 86 wondvocht, 88
wettig, 91 reputatie, 92 blaasinstrument, 93
zangvogel, 94 verordening, 96 graanpakhuís,
99 finish, 100 schaamte, 103 plakmiddel, 105
constructie, 106 zoon, 107 de dato, 109 leus,
111 prestatieverhogend middel, 113 babysit,
115 bijkomend, 117 in plaats van, 119 joodse
geestelijke, 121 sluis, 122 duivel, 124 vouw,
126 deel van een generator, 129 persoon van
adel, 130 Nederlander, 133 leesteken, 134
transactie, 137 gezang, 138 bijbelse vrouw.

Oplossing van vorige maand was:
“Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime
plaatsen van de ziel”.

en stuur deze naar de redactie.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 december 2001
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.

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel van
vorige maand is als winnaar getrokken:
•
Mevr. Giepmans; Locomotiefstraat
De prijs is beschikbaar gesteld door het wijkblad.

