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We schrijven al weer 2006, niet te geloven. De overstap naar het nieuwe millennium ligt nog zo vers in ons geheugen en toch is dat al zes
jaar geleden! Wat gaat het toch schrikbarend snel. “Hoe ouder je
wordt hoe sneller het gaat”, zegt men, dus dat belooft wat! Laten we
de tijd die we krijgen maar uitbuiten en zoveel mogelijk genieten van
iedere dag .
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Na de jaarwisseling heeft onze werkgroep haar werkzaamheden weer
enthousiast hervat. We gaan proberen u ook dit jaar weer op de hoogte te houden van hetgeen er in onze wijk leeft. Enkele maanden geleden lazen we in de krant dat een enquête had uitgewezen dat men
meer positief nieuws wil. Nou, daar zit wat in. Als het maar even kan
willen we daar dolgraag aan meewerken. Er komt ook wat ellende
door de brievenbus ons huis binnen. Maar niet alleen ellende. Je leest
ook onbegrijpelijke dingen.
Wat te denken van het verhaal rond de “domino mus”? Het is niet te
geloven, het diertje is nu te bezichtigen in het Natuur Historisch Museum te Rotterdam. Het is roemruchtiger ten onder gegaan dan de
mus waarmee de kat van de buren kwam aandragen!
En dan de kop: “Zult mag geen zult meer heten”, want dat is dialect.
Dat zijn de Europese regels. Als u volgens die regels leeft dan koopt u
voortaan bij de slager 400 gram hoofdkaas in plaats van 4 ons zult. En
dan maar hopen dat die hoofdkaas even lekker smaakt als de ons zo
vertrouwde zult. Ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Als ik mag kiezen
loop ik, om het zekere voor het onzekere te nemen, toch liever binnen
bij een slager die “ verse boeren zult” verkoopt, lijkt me wel zo veilig!
Als je het allemaal hoort en ziet denk je wel eens tjonge, tjonge, waar
zijn we toch in ’s hemelsnaam mee bezig?
Wij, de redactie van uw wijkblad, laten ons ook het komende jaar niet
gek maken. Wij proberen alles nuchter te bekijken. Maar uw verlangen naar meer positief nieuws verdient onze aandacht, daar gaan we,
als het even kan, ons best voor doen!
We wensen u een informatief 2006!

Algemeen alarmnummer ............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
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112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
040-2386000

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag
9.30-11.30 uur
www.parochietongelre.dse.nl
De diensten in onze parochietongelre@freeler.nl
parochie
Normale diensten
Eucharistieviering of
woord- en
communiedienst

Martinus

Zondag
11.00 uur

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius

Zondag
9.30 uur :

te bereiken. Met als gevolg een dichte deur en boze ouders. Dat vind ik erg jammer, maar dit was overmacht.
Gelukkig konden de gezinsvieringen op kerstavond wel
doorgaan. Beide kerken zaten vol en we hebben allemaal
kunnen genieten van de kinderen die in het kerstspel optraden.
Mijn afwezigheid heeft wel duidelijk gemaakt dat er meer
mensen nodig zijn voor de activiteiten voor kinderen. Er
zijn een paar ouders die meedoen met de voorbereidingen
op de gezinsvieringen. Maar ook voor de kindercatechese
en de bijbelverhalen voor kinderen is hulp nodig. Ik kan
het niet meer alleen. Vandaar deze oproep:

Wie wil eens het bijbelverhaal voorlezen?
Wie wil meedenken met het opzetten van de kindercatechese?
Wie wil meedoen met de kinderen tijdens
ouderavond tienergroep 10-12 jarigen
kindercatechese?
oecumenische viering in de Ontmoetingskerk
Wie wil de gezinsvieringen mee in elkaar
doopdankfeest in de Jozef en Mariakerk
zetten?
Wie wil meedoen tijdens de gezinsvierinouderavond voor alle ouders “Waar Jezus in geloofde”
gen?
in het parochiecentrum
Denk niet te snel “dat kan ik niet” want veel
tienergroep 10-12 jarigen in het parochiecentrum
valt te leren. Kom eens kijken en probeer het
bijbelverhaal voor kinderen in het parochiecentrum
eens!

19 jan

20.00-22.00 uur

22 jan

10.00-11.00 uur

22 jan

15.00-16.00 uur

24 jan

20.00-22.00 uur

26 jan

19.00-20.30 uur

31 jan

16.00-16.30 uur

2 feb

10.00-12.00 uur

leerhuis in het parochiecentrum

2 feb

20.00-22.00 uur

leerhuis in de Ontmoetingskerk

6 feb

19.00-21.00 uur

Energy Kids in de bovenzaal van de Antoniuskerk

7 feb

16.00-16.30 uur

bijbelverhaal voor kinderen in de zijzaal Antoniuskerk

9 feb

20.00-22.00 uur

doopvoorbereiding

13 feb

16.00-17.00 uur

14 feb

19.00-20.00 uur

bijeenkomst communicanten (Antoniusgroep) in zijzaal
Antoniuskerk
spreekuur huwelijkspastoraat

14 feb

20.00-22.00 uur

parochievergadering Molijnstraat

17 feb

16.00-17.00 uur

19 feb

9.30-10.30 uur

communicanten (Antoniusgroep) presentatie oefenen in
de Antoniuskerk
presentatieviering communicanten Antoniuskerk

23 feb

19.00-20.30 uur

tienergroep 10-12 jarigen in het parochiecentrum

28 feb

16.00-16.30 uur

bijbelverhaal voor kinderen in parochiecentrum

Vele handen maken licht werk…

Familieberichten
Overledenen:

Eerste vrijdagviering
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden
ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting in de
zijzaal onder het genot van een kopje koffie of thee.

Hulp gevraagd
Het nieuwe jaar brengt ons meteen een oproep:
Eind 2005 ben ik ziek geweest en daardoor konden enkele
geplande dingen niet doorgaan, zoals de bijbelverhalen
voor kinderen en de kindercatechese. Degenen die een email adres hadden opgegeven, hebben hierover een e-mail
gekregen, maar dit is niet voldoende geweest om iedereen

Mien Blokken-van Hugte, 89 jr., H.Gorterlaan
Sjaak Stoop, 83 jr., Esdoornlaan
Ton Poort, 69 jr., Javalaan
Anny Botden-Timmermans, 81 jr.,
Treurenburgstraat
Jan van de Voort, 62 jr., Hofstraat
Reintje Maathuis-Veltman, 92 jr.,
Ds.Th.Fliednerstraat
Marie van de Laar-Bos, 91 jr., Monnickstraat
Jan van de Kerkhof, 80 jr., Nuenen

Dopen:
Kyra Reintjes, Avondroodstraat
Demi Stoutjesdijk, Helmond
Lisa van Kraaij, Hofstraat
Tanisja Coutinho, J.v.Riebeecklaan
Ghenery Coutinho, J.v.Riebeecklaan
Feline v.d.Vloed, Antigonelaan

Het nieuwe jaar
Het pastoresteam wenst jullie allemaal een gelukkig
nieuwjaar en de beste wensen voor 2006! Laten we er een
fijn jaar van maken met z’n allen…

Noodkreet!!!
Ons kinderkoor bestaat nog maar uit 8 kinderen; volgend
jaar waarschijnlijk nog maar 6. Dit aantal is te weinig om
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Het Oranje Fonds heeft aan
de stichting 55 Plus Educatief Eindhoven een bedrag
van tienduizend euro toegekend.

de kerk met gezang te vullen.
Het kinderkoor staat dus op het punt om opgeheven te
worden!! Het gevolg hiervan zal zijn:
• Geen kinderkoor bij de gezinsvieringen…
• Geen kinderkoor bij de eerste communievieringen…
• Geen gezellig zanguurtje meer op de maandagavond…
• En ook geen kans voor kinderen om met het zingen van
liedjes iets van het geloof te beleven.
“Nou en,…” is misschien uw reactie, en kan het u weinig
schelen of het kinderkoor blijft bestaan.
Als het u wél kan schelen, kom dan met uw kind(eren)
eens kijken bij de wekelijkse repetitieavond op maandag
in het parochiecentrum aan de Molijnstraat, van 18.1519.00 uur.
Jos en Irma, de organist en de dirigente, heten u van harte
welkom.
Met vriendelijke groet, Kaya van Heiningen, Parochie
Tongelre

De opbrengst van de collecte met Kerstmis
was in zijn geheel bedoeld voor het Steunpunt Materiële Hulpvraag. Wij hebben met z’n allen € 2270,30
opgehaald. Heel hartelijk dank hiervoor!

Bijbelverhalen voor kinderen
In dit nieuwe jaar gaat het bijbelverhaal verhuizen van de
zondagmorgen naar de dinsdagmiddag:
op 17 januari lazen we het verhaal “Honger en overvloed” (het verhaal van Jozef die droomt in het verre
Egypte).
Op 31 januari gaan we verder met “Laat mijn volk gaan”,
op dezelfde tijd, in het parochiecentrum. Het verhaal vertelt over Mozes die door God geroepen wordt om het
Joodse volk te bevrijden uit de slavernij in Egypte.

Tienergroep 10-12 jarigen en ouderavond
We zien allemaal wel eens dingen gebeurden waarvan we
zeggen: zo klopt het niet, zo horen mensen niet met elkaar
om te gaan. Wat vinden onze tieners hiervan? Hou zouden
mensen zich moeten gedragen? Op donderdag 26 januari
komen we weer bij elkaar en gaan met behulp van de normen- en waardenkrant op zoek naar antwoorden.
Kaya van Heiningen, pastor

Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10 uur.
De data zijn: 1 feb 1 mrt, 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli.

Tijdens het cursusseizoen
komen er in het 55+
Kwartier honderden cursisten over de vloer Plus Kwartier. De uitbreiding met een
extra lokaal en ook de intensief gebruikte vloerbedekking,
gordijnen en zonwering zijn hard aan vervanging toe. Bovendien is sinds kort een extra lokaal in het 55 Plus
Kwartier beschikbaar gekomen waardoor een aanvulling
op het meubilair noodzakelijk is geworden.
55 Plus Educatief is zeer verheugd dat het Oranje Fonds
wil bijdragen aan een deel van deze voor een vrijwilligersorganisatie hoge kosten, zodat dit centrum voor oudereneducatie ook de komende jaren kan blijven fungeren als ontmoetingsplaats voor 50-plussers. Mensen zoeken naast een zinvolle tijdsbesteding vooral naar sociale
contacten die ze hier in ruime mate kunnen opdoen. De
bijeenkomsten zijn informeel, men hoeft geen toelatingstoets te maken, er is geen examendwang en mensen ervaren dat ‘leren’ ook leuk kan zijn.
Daarnaast organiseert 55 Plus Educatief op verzoek van
de gemeente Eindhoven al enkele jaren bijeenkomsten
voor oudere allochtone Eindhovenaren met de nadruk op
interactionele vaardigheden zoals spreken en luisteren.
Ook hier spelen sociale contacten een grote rol.
Via computer- en internetcursussen die 55 Plus Educatief
aanbiedt maken docenten van SeniorWeb de deelnemers
ook vertrouwd op de digitale snelweg. Zowel nieuwe netwerken ontwikkelen in het persoonlijke vlak als op de
hoogte blijven van de snelle ontwikkelingen in de computertechnologie zijn zeer belangrijk ter voorkoming van
eenzaamheid. Via de computer en internet zijn er ongekende mogelijkheden bij achteruitgang van de mobiliteit.
Men kan vanuit de huiskamer contacten over de hele wereld leggen en onderhouden of bijvoorbeeld virtuele wandelingen maken door steden of musea.
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer vijftien miljoen
euro uit aan organisaties en projecten in Nederland en op
de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert
het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie
en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting.
Ronald van der Giessen, directeur: “Het Oranje Fonds
wil met deze bijdrage een aanjaagfunctie hebben en voor
de organisaties daadwerkelijk een verschil maken in de
opzet en uitvoer van hun project.”
Woordvoerster bij het Oranje Fonds is mevrouw Jonne
Boesjes.
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Zegt t voort!
’t Hofke 15
tel. 281 17 37

KUNST OF
KITSCH?

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Gezien de geweldige
belangstelling bij vorige gelegenheden zijn
we er weer met “Kunst
of Kitsch?” op

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Info telefoonnummers: 281 06 73 - 281 47 82 - 281 39 52

zondag 12 februari.
Van 14.00—17.00 uur.

Elke maandag:
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze.

Elke dinsdag:
HANDWERKEN van 09.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje.

We hebben opnieuw onze taxateur bereid gevonden uw antiek, kunstvoorwerpen en curiosa te beoordelen en te taxeren.
Toegang voor kijkers: € 1.20
Toegang voor inbrengers: € 2.50
Elke "inbrenger" mag maximaal twee objecten
aanbieden. Inbrengen kan tot 15.00 uur. Vol =
Vol !!!!

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 dinsdagavond:

DANSEN voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 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.

DE ZONDAGMIDDAG
Ja hoor, we gaan ermee beginnen.
OP ZONDAG 22 JANUARI OPENEN WE DE
DEUREN VANAF 13.30 uur.

Voor iedereen die wil komen om te ontmoeten
en te ontspannen: kaarten sjoelen, biljarten, dammen, schaken, spelletjes, buurten, …..
Het bestuur van ’t Oude Raadhuis.
Nb: we hebben nog wel een paar vrijwillig(st)ers
nodig die bij toerbeurt gastvrouw/gastheer willen
spelen; we willen ernaar toe dat telkens twee personen een keer per maand die rol willen en kunnen vervullen.

WIJKWEBSITE
WWW.TONGELRE-INFO.NL
Het is nu alweer bijna 4 jaar geleden dat in het Oude
Raadhuis de wijkwebsite www.wijkinfo.nl van start
ging, om precies te zijn op 20 mei 2002.
Deze is ontstaan uit een idee van de vrijwilligers van
de toenmalige Kenniswijkhoek en is sinds de verhuizing naar Digitale Stad Eindhoven in januari 2005 op
internet te vinden onder de meer toepasselijke naam
www.tongelre-info.nl.
De werkgroep – of eigenlijk het webteam – bestaat
uit vier leden en opereert vanuit het Oude Raadhuis.
Doel is de hele wijk voorzien van informatie en foto´s over activiteiten en diensten uit het gebied
rondom ´t Hofke, Muschberg en Geestenberg.
Bewoners met een eigen website kunnen een link
leggen naar hun website via de rubriek Wijkbewoners. Naast het opzoeken en bekijken van de informatie kunnen lezers reageren op de geplaatste artikelen en er is ook een Discussieforum aanwezig. In het
archief kunt u zelfs oude artikelen met o.a. filmpjes
en muziek nog eens rustig nalezen en bekijken.
Een voorbeeld van de website vindt u op pagina
15.
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Eva zoekt ervaringsdeskundigen uit woelige jaren ’70
in de Geestenberg
Sommigen onder u kennen haar vast, Eva, de kleurrijke presentatrice van het programma Kwaaie
Tongen van Omroep Brabant. In dit programma gaat zij op zoek naar merkwaardige verhalen en
opvallende gebeurtenissen in de provincie Brabant. Verhalen, gebeurtenissen of geruchten die iedereen kent maar die tegelijkertijd tot de verbeelding spreken omdat niemand weet hoe de vork precies aan de steel zit.
Zo blijkt uit de statistieken dat er in het begin van de jaren ’70 in een bepaald deel van de wijk Geestenberg een opvallend hoog aantal echtscheidingen heeft plaatsgevonden. Eva’s nieuwsgierigheid
is gewekt. Wat was daar de oorzaak van? Toeval? Sociaal culturele ontwikkelingen? Stedenbouwkundige experimenten? Een gevolg van negatieve energieën? Iemand beweert immers dat er in de
middeleeuwen een galg zou hebben gestaan op de Geestenberg en dat de plek daarom vervloekt
zou zijn. Of was het een gevolg van een ineenstortende huizenmarkt? Of een combinatie van al deze factoren?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen is Eva op zoek naar mensen die destijds in die bewuste
buurt het huwelijkse bootje hebben zien stranden. Naar (ex)bewoners die het leuk vinden om dertig
jaar later met afstand terug te kijken op deze woelige tijd. Naar ‘ervaringsdeskundigen’ die in het
programma willen vertellen over deze wonderbaarlijke episode uit de geschiedenis van de Geestenberg.
Wilt u uw verhaal vertellen? Stuur een e-mail naar verheesprodukties@planet.nl of
bel met Hein Verhees 020 62 28 754
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 15

Insulindelaan 111 - 5642 CV Eindhoven
℡ 238 60 00
Hondenpoep aangepakt in Tongelre?
Zoals u misschien weet wordt het probleem van de hondenpoep in de wijk Geestenberg al enige tijd als proef
aangepakt door middel van zogenaamde hondenhaltes. In
deze hondenhaltes vindt men hondenpoepzakjes waarmee de uitwerpselen opgepakt kunnen worden. Vervolgens is het de bedoeling dat deze in een speciale afsluitbare (tegen de stank) afvalbak worden gegooid. Deze
oplossing werkt goed in de wijk Geestenberg maar heeft
het probleem van de kosten van de (dure) zakjes. Het
Stadsdeelteam Tongelre is echter bezig een plan te maken om het probleem van de hondenpoep in heel Tongelre, en dus niet alleen in Geestenberg, aan te pakken. Op
dit moment is er nog geen zekerheid, maar het stadsdeelteam is op dit moment in overleg met een mogelijke
sponsor die wellicht bereid is bij te dragen in de kosten!
Zo gauw als dat definitief is kunnen we, samen met u (!),
gaan werken aan een oplossing voor het hondenpoepprobleem.
We houden u op de hoogte!
Ontwikkelingsvisie voor
“Stadspark de Karpen”
Komende tijd gaat de gemeente werken aan een ontwikkelingsvisie voor het stadspark De Karpen (zie tekening). Onlangs ontvingen bewoners en omwonenden van
het betreffende gebied een uitnodiging om hun mening
over het stadspark te geven en/of deel te nemen aan een
klankbordgroep.
De Karpen, Genneper Parken en Landelijk Strijp vormen
de drie stadsparken van Eindhoven. In deze stadsparken
gaat de gemeente natuur en recreatie combineren. Daarom is het belangrijk een goede afweging te maken tussen
beheren/behouden en ontwikkelen. De gemeente wil per
stadspark een ontwikkelingsvisie vastleggen. Daarmee
gaan ze nu aan de slag met een visie voor De Karpen.

Om een goed afgewogen ontwikkelingsvisie te maken,
wordt de cultuurhistorische en landschappelijke waarde
van het gebied in beeld gebracht door een gespecialiseerd bureau. Samen met het groenbeleidsplan vormt dit
onderzoek de basis voor de ontwikkelingsvisie. Een
klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties en vertegenwoordigers namens de
omwonenden geeft tussentijds advies aan de opstellers
van de ontwikkelingsvisie. Die visie vormt het kader
voor het bestemmingsplan en voor het opstellen van het
beheerplan Stadspark de Karpen.
De mening van belanghebbenden bij of omwonenden
van het park wordt betrokken bij de ontwikkeling van de
visie. Heeft u vragen of denkt u bij te kunnen dragen aan
de totstandkoming van de visie dan kunt u schrijven of
mailen naar:
•
Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer (DSOB)
t.a.v. dhr. W. Holdrinet, Postbus 998, 5600 AZ
Eindhoven of w.holdrinet@eindhoven.nl. of naar
•
Stadsdeelteam Tongelre t.a.v.
h.oostendorp@eindhoven.nl of bellen met
040-238 45 11
De gemeente hoopt de conceptvisie rond de zomer 2006
gereed te hebben en dan voor te kunnen leggen via een
(officiële) inspraakprocedure.

Het Stadsdeelteam Tongelre:
Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer
238 60 00 :
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
en per e-mail: 2386000@eindhoven.nl

Feest(je) ????
Verhuurbedrijf 'Van REUSEL'
Verhuur van: Statafels, Barkrukken,
Feest/Buffettafels, Stoelen, Glaswerk,
Serviesgoed, enz, enz.
De Huufkes 2
5674 TM Nuenen
Tel:040-2813547
Tel: 06-20360566
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Jacqueline Kuppens:
Als wethouder
koester ik Tongelre
evenzeer.

Gemeenten werden in 2004 in hun uitgaven beknot door de regering. De ene bezuiniging
kwam na de andere aan de orde. Het gevolg
was dat er een wethouder viel over de cultuurnota en werd vervangen door een andere CDAprominent. Ook die verliet het college voortijdig
omdat hij zich niet aansprakelijk wilde voelen
over het beleid van inkrimpen en snijden dat
Eindhoven werd opgelegd. De LE nam, ook in
het vorige jaar, haar twee wethouders terug en
er was opnieuw een bestuurlijke crisis ontstaan.
Doordat de VVD wel een wethouder wilde leveren kwam er een nieuw draagvlak tot stand. Het
college bestaat nu uit de vrouwen Mittendorff
(CDA), Scheurs (D’66) en Kuppens (GL) en onlangs is de heer Schut erbij gekomen (VVD).
Deze vier trekken nu de gehele gemeentelijke
‘kar’. Ze hebben enkele zaken van een niet komende vijfde wethouder collegiaal verdeeld. De
coalitiepartijen hebben nu een evenredig aantal
bestuurlijk verantwoordelijken in het bestuurlijk
apparaat zitten.

Jacqueline Kuppens heeft al welzijn en maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, seniorenbeleid, inburgering, asielzoekers, milieu, afvalstoffen en andere taken in haar portefeuille zitten en daar is nu ook het Stadsdeel Tongelre bijgekomen. Daarom stellen
wij haar nu aan u voor. Maar eerst de voorgeschiedenis van haar opkomst in het bestuur van de gemeente Eindhoven.
Het is voor het eerst in onze stad dat er een
Groen Links (GL) wethouder is benoemd. De
ommekeer is tot stand gekomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Er moest
een college worden samengesteld dat kon bouwen op het draagvlak van het electoraat.
Door de enorme overwinning van Leefbaar
Eindhoven (LE), had ze recht op enkele portefeuilles. Grote partijen zoals de VVD en de PvdA, die verliezen hadden te verwerken, haakten
toen af. Het CDA had daarentegen veel kiezers
weten te behouden en ging, als grootste fractie,
in onderhandeling met D’66, LE en GL. Het
CDA en LE droegen twee wethouders en D’66
en GL elk één naar voren. De gemeente kon
politiek verder werken in de komende vier jaar.
Het samengestelde college werd beleefd gedoogd door de andere grotere partijen. Dan pas
wordt de kracht van B&W bezegeld.

Jacqueline Kuppens tijdens een van de
maatschappelijke lezingen in de raadszaal
Jacqueline Kuppens heeft voor haar politieke
loopbaan heeft een respectabele lijst van studierichtingen opgebouwd. Daarom mag ze dan ook
de ingenieurstitel voor haar naam zetten. Het
begon op het Atheneum Beta, daarna de Landbouw-universiteit (bestuurskunde, sociologie,
milieu en filosofie), Post-HBO management opleiding, Katholieke Leergangen en NeuroLinguistischProgrammeren-practitioner, IEP. Een
reeks van cursussen, van management en sociale vaardigheid volgde snel daarna. Ze was
hierdoor volledig klaargestoomd voor een carrière die er wezen mag! In haar studententijd had
ze al diverse functies weten te bemachtigen;
voorzitter van de Wageningse Studentenorganisatie, een politieke vakbond voor studen-
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ten. Ook zat ze in de Vaste Commissie Onderwijs, een adviescollege van het College van Bestuur en was voorzitter Commissie Studenten
Voorzieningen van de Universiteitsraad. In 1994
werd ze aangesteld als secretaris van het Brabants Agrarisch Jongeren Contact.
Vanaf 1998 maakte ze deel uit van de Gemeenteraad voor de GroenLinks fractie. Die partij
heeft, vanwege de maatschappelijke en milieu
interesses onmiddellijk haar hart gestolen. Tegelijk met haar raadslidmaatschap deed ze ook
nog ‘eventjes’ andere activiteiten in diverse
maatschappelijke richtingen en organisaties.
Dat deed ze met veel passie en enthousiasme.
In 2002 werd ze door GL naar voren geschoven
om deel te gaan nemen in het College van
B&W. De juiste vrouw op de juiste plaats. Ze
kreeg dan ook de taken die haar na aan het hart
liggen.
Ze voert beleid vanuit haar principes. Ze vindt
het heel belangrijk om elk mens zonder oordeel
en vooroordeel te benaderen. Maar in haar
overwegingen om beslissingen te nemen heeft
ze de afweging ‘Wat kan ik en wat kan ik niet’
hoog in het vaandel staan. Je moet de mensen
geen gouden bergen beloven als dat uiteindelijk
onmogelijk is. Je kunt niet alles. Dat vindt ze
vanzelfsprekend jammer, maar het is nu eenmaal zo en niet anders…
‘Duidelijkheid naar de mensen en de instanties
waar je mee te maken krijgt in je beleid is een
must’, vervolgt ze. ‘Soms is het beleid in strijd
met je uitgangspunten en dat is wel eens lastig.
En ik moet eerlijk toegeven dat dat me dan wel
een tijdje bezig houdt.’ Ze krijgt veel steun van
haar andere vrouwelijke collegae van B&W. ‘Het
zijn allemaal dames die voor het eerst in het bestuur van de stad zitten en dat maakt het uiteindelijk ook zo boeiend. We hebben een goed intern overleg, bespreken veel met elkaar en kunnen beslist tegelijk door één deur. We zijn alle
drie verschillend van aard maar hebben één belangrijk ding met elkaar gemeen; onze
bevlogenheid’.
Wanneer ik haar voorleg of ze zich herkent in de
benaming ‘knuffel van het college’, begint ze
hard te lachen. ‘Dat is helemaal niet zo’, vindt ze
zelf. Ze heeft het wel eens eerder gehoord en
ze kan zich voorstellen dat dat komt doordat ze
pas 35 jaar is. Het ligt gewoon aan haar ontvankelijke uitstraling, constateer ik. Ontvankelijk is
ze zeker. Ze laat niet snel haar standpunten

los, maar ze heeft een goed luisterend oor voor
andere meningen. Als de argumenten haar
overtuigen, is ze graag bereid haar koers wat
aan te passen. ‘Dat moet wel binnen een democratische setting van het stadsbestuur’, vindt ze.
De uitgangspunten vanuit haar politieke achterban zijn telkens weer een aanleiding om bepaalde zaken aan de orde te stellen en er iets mee
te gaan doen. ‘De kiezers rekenen je daar op af
en daar moet je rekening mee houden. Dat geldt
toch ook voor andere politici’, is haar stellige
conclusie. Een typerende uitspraak voor de
nieuwe GL lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Na de laatste bestuurscrisis in Eindhoven heeft
Jacqueline Kuppens, als vierde wethouder op
een rij in één jaar, Tongelre in haar portefeuille
gekregen. In januari heeft ze al diverse wijkbezoeken in haar agenda staan en kijkt daar met
belangstelling naar uit. Ze is zeer benieuwd wat
haar te wachten staat.
Onbekend is ze niet in dit stadsdeel, want in de
afgelopen jaren heeft ze vaak contact gehad
met maatschappelijke en sociale instanties vanuit deze gemeenschap. Ze prijst de talrijke initiatieven die zijn ontstaan en hoopt ook een duidelijk beeld te kunnen krijgen van degenen waarmee ze nog geen kennis heeft kunnen maken,
omdat die vielen onder auspiciën van haar voorgangers. ‘Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd hoe
de multiculturele samenleving gestalte krijgt in
Tongelre, want dat spreekt me erg aan’, zegt ze
tot besluit.
Jacqueline Kuppens wenst alle mensen in
Tongelre het allerbeste toe voor 2006!
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De overgebleven letters vormen 1 woord.

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 2006 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 of door het wijkblad.

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

ADVENTIST
ALEER
AZIAAT
BEGEERLIJK
BESMET
BEURTPSALM
EENRUITER
ENGELS
EREDIPLOMA
EXAMENZITTIJD
GEMIS
GRONDKAART
HARTELIJK
IDEAAL
KLEPELSLAG
KLUFT
LADINGSTERMIJN
LEUGENAARSTER
MODEPRENT
MOOIS
NEKVEL
NETTOWINST
NOTENBALK
PARASIETPLANT
PAKEERSTROOK
POLEN
RAVOTTER
REDERIJ
REFORMARTIKEL
REPRESENTEREN
RESTANTWAARDE
RIJBEEST
ROLLEBOLLEN
SLOTSOM
SOMBRERO
SPAANPLAAT
STADIUM
STRIJKELINGS
SULTAN
TEISTEREN
UILSKUIKEN
VILLAPARK
WEESP
WEVERIJ
WREDER
ZESSPAN
ZONPANEEL.

Oplossing van vorige maand is:
“Chalet”

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
J. Kommers
Brabis 39
De prijs is beschikbaar gesteld door:

Financieel DienstenCentrum Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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