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In de vorige Rond ’t Hofke schreven wij dat we lang op de zomer 
hadden moeten wachten, maar dat ie er dan eindelijk was. Deze 
zomer was maar van korte duur want op het moment dat wij dit 
schrijven valt de regen met bakken uit de hemel. Het jaarlijkse con-
cours hippique bij de Karpendonkse Plas is behoorlijk verregend  
en het Eindhovens Dagblad schreef op de voorpagina dat er op één 
dag 1,4 miljard liter water in Eindhoven was gevallen. Ga er maar 
vanuit dat er enkele miljoenen liters voor Tongelre bestemd waren. 

Eerder schreef het Eindhovens Dagblad over kapelletjes in de re-
gio. Ze vergaten het kapelletje aan de Loostraat. Voor ons reden 
om aan dit kapelletje en aan de jaarlijkse Mariaviering eens extra 
aandacht te schenken. Op pagina 25 leest u er alles over. 

Wat ons betreft gaan wij er even tussenuit. Even geen redactiever-
gadering, geen bezorging regelen en geen uren achter de computer 
om de lay-out te maken. Het is namelijk vakantietijd. In juli zult u 
het zonder wijkblad  moeten stellen. 

Volgens de Dikke van Dale  is vakantie rusttijd, vrije tijd. Dan  is 
het een tijd waarin niets moet. Of u op vakantie gaat of gewoon 
thuis blijft, doe wat u graag doet en geniet ervan. Wij hopen voor u 
(en voor ons !) dat de zomer inmiddels wel is begonnen. 

Tot augustus. 

De redactie. 

P.s. Hebt u er nog aan gedacht om wat geld over te maken  naar 
onze Tongelrese meiden die zich belangeloos inzetten voor de kin-
deren in Honduras? Die hebben namelijk geen vakantie. Die gaan 
gewoon door met hun geweldige werk. Het banknummer vindt u op 
pagina 32. 
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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.

Toen mijn buurvrouw Riet Smulders mij vroeg om 
een stukje voor “haar” wijkblad te willen schrijven 
kon ik dat natuurlijk niet weigeren. 

Iemand uit Tongelre zou de wisselpen door moeten 
geven. Het gekke is dat het aan deze kant van de Hel-
mondweg niet echt Tongelre voelt. Ik ben in Woensel 
geboren en getogen en dat lijkt een steenworp hier 
vandaan.

Aangenaam, mijn naam is Carola Michiels-van Ha-
ren. Mijn vader was Jo van Haren, 40 jaar muzikant 
van het Woensels muziekkorps. Mijn moeder Jo van 
Haren-Smeulders nog altijd zeer actief en mijn steun 
en toeverlaat. Wij vormden een gezin samen met mijn 
zus Monique. 

Na de middelbare school heb ik op het Van der Putt-
lyceum mijn Havo-diploma gehaald en ben daarna 
voor apothekersassistente gaan studeren. Een vaste 
baan kreeg ik in de apotheek in Son en Breugel. In 
die tijd leerde ik mijn man Marcel kennen. De week-
enden dat ik geen dienst hoefde te draaien ging ik als 
zaterdaghulp bij Banketbakkerij Michiels werken. 

Marcel werkte daar als banketbakker in vaste dienst. 
Na anderhalf jaar verkering zijn we getrouwd en heb 
ik mijn baan opgegeven, mijn schoonouders die al 35 
jaar samenwerkten vonden dat de beste formule. Jam-
mer van de studie en de te korte tijd van mijn geko-
zen vak, maar ik heb er nu 23 jaar later toch geen 
spijt van. 

In 1986 hebben we de bakkerij op de Woenselse 
Markt van mijn schoonouders en in 1996 filiaal Win-
kelcentrum Woensel van ome Louis en tante Jose 
overgenomen, dat we in juni 2005 geheel vernieuwd 
hebben.

Wij hebben twee fantastische kinderen, Daphne van 
18 jaar oud, Havo-studente en Roy van 16, VMBO T 
student. Beiden eindexamenkandidaten. Daphne helpt 
zaterdags mee in de winkel en Roy hockeyt bij B1 
van Oranje-Zwart. 

Dit jaar ben ik 45 jaar geworden en reeds 25 jaar 
werkzaam bij banketbakkerij Michiels. Met Pasen 
1981 ben ik gestart en heb het eieren opmaken ge-
leerd van tante Annie en tante Jose, twee tantes van 
Marcel. Na enkele jaren stond ik er alleen voor en 
kreeg ik tot op de dag van vandaag hulp van mijn 
moeder. In al die jaren hebben we zo’n 10.000 eieren 
gemaakt. 

Weken voorbereiding van eitjes plakken en corsages 
maken, allemaal handwerk. Vaak met hulptroepen als 
vriendinnen en buren om ze allemaal klaar te krijgen. 
Zelfs de kinderen hielpen al op zeer jonge leeftijd 
mee eitjes plakken. Ieder jaar weer met de vraag; ra-
ken we ze wel kwijt? Want het is zonde om ze weer 
af te breken. 

Mijn moeder past al 18 jaar op de kinderen als ik er 
niet ben, een taak waar je niet te licht over mag den-
ken. Rijden voor hockey, tennis, etc. eten koken, 
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kortom het draait thuis allemaal door als ik er niet 
ben.

Mijn hobby’s zijn tennis (speel competitie bij 
E.L.T.V. waar ik zes jaar bestuurslid ben geweest af-
deling jeugd), golf, hardlopen, tuinieren en onze 
hond. Ooit hoop ik nog mijn gitaar van de zolder te 
halen en weer muziek te gaan maken. Daarbij terug-
denkend aan mijn ouderlijk huis waar muziek altijd 
centraal stond. Verder dans ik graag en houd ik van 
bloemschikken. Geen week zonder bloemen in huis! 

Maar voorlopig is de bakkerij nog belangrijk. Heel 
graag zou ik chocoladewerk in de banketbakkerij 
doen, laatst hebben we bonbons gemaakt met de ban-
ketbakkers, een superleuke ervaring; vullingen ma-
ken, garneren…en natuurlijk proeven! 

De verbouwing van het Winkelcentrum Woensel  is 
bijna voltooid en hebben we na bijna 4 jaar zand en 
rommel een nieuw centrum, waar de klanten hun weg 
weer terug moeten vinden en gezellig komen winke-
len. We hebben er vorig jaar juni een prachtige nieu-
we winkel van gemaakt. Een “Italiaanse stijl” interi-
eur met veel gekleurde glasdessins, een eenlaags 
toonbank voor een optimale presentatie, een winke-
loven voor directe service van verse producten en een 
saladière voor belegde broodjes. 

De achteringang is gecreëerd om de klanten direct 
vanuit het parkeerterrein onze winkel te laten bezoe-
ken. De automatische deuren zijn een service om de 
mensen makkelijk toegang te bieden wel of niet in het 
bezit van rollator of rolstoel. 

Zes dagen per week van 8.00 uur tot 18.00 uur 
(zaterdag tot 17.00 uur) en vrijdagavond tot 21.00 uur 
staan de deuren open om de mensen van vers brood 
en overheerlijk gebak te voorzien. 

Onze specialiteit is toch wel het grote assortiment 
maar ook klanten met speciale diëten zoals lactose-
vrij, glutenvrij of koolhydraatarm, kunnen wij van 
dienst zijn. 

Opmerkingen zoals…”is dat alles wat jullie hebben?” 
nemen we voor lief, want als er op zaterdagochtend 
geen vierkante centimeter meer vrij is om nog iets 
neer te leggen dacht ik dat de keus toch voldoende 
zou moeten zijn.  

De opmerking van een jongeman: of wij ook 
“gewoon” gebak hadden hebben we als een compli-
ment opgevat, daar ons gebak zeer speciaal blijkt te 
zijn. Zo mag je dat best beschrijven als elk gebakje en 
taart opgebouwd is uit “eigen producten”. 

Of je nu praat over kapsel, schuimplakken of gekook-
te room. Wat dat betreft is banketbakkerij Michiels 
nog ouderwets. Oude recepten met eerlijke ingrediën-
ten.

Daartegenover is de bakkerij uitgerust met de mo-
dernste machines, zodat het personeel professioneel 
en prettig kan werken. Zo was onze volautomatische 
computergestuurde uitrolmachine de eerste in Neder-
land! De laatste machine die we aangeschaft hebben 
kan room-rijst-nougat-koken etc. Alles volgens de 
laatste H.A.C.C.P. hygiëne normen. 

Een fantastische hulp bij de intensieve arbeid van de 
banketbakker die toch nog hele lange dagen moet ma-
ken om te zorgen dat het eindproduct er niet alleen 
mooi uitziet maar ook nog lekker smaakt, zodat de 
klant ook nog terugkomt! Liefst iedere week. Zo zie 
je maar, zelf niet uit een ondernemersgezin, maar een 
bakkersvrouw in hart en nieren! 

Zo kun je verkopen ook als hobby beschouwen want 
het is mijn lust en mijn leven. Natuurlijk zijn er zware 
dagen bij en voel je je wel eens heel oud, maar zoals 
mijn moeder altijd zegt; afmaken waar je aan begint. 
Als je iets graag doet kun je het heel lang volhouden.  

De hoogtepunten buiten de drukke zaterdagen om 
zijn toch wel het Oranje gevoel met koninginnedag. 
Bijna alle producten in de smakelijke oranje kleur. 
Ook het WK-voetbalspektakel laten we niet zonder 
acties voorbij gaan. En natuurlijk Zwarte Piet die elk 
jaar de zaterdag voor Sinterklaas komt helpen, een 
jaarlijks terugkerende traditie. 

Dat we niet bij de zaak wonen zie ik als een groot 
voordeel, dan kan ik heerlijk in de tuin werken, de 
auto wassen of met de hond gaan wandelen als ik dat 
wil! Want ontspanning is juist zo belangrijk als de 
boog altijd gespannen staat. 

Het is een voorrecht om in dit mooie stukje Tongelre 
te mogen wonen. Genietend van de bossen zo vlak 
naast de deur en de leuke mensen om ons heen. Het 
file-probleem wordt misschien ook nog eens opgelost 
zodat manlief “op tijd” tussendoor kan komen eten. 
Dat is ook een voordeel om dicht bij Woensel te wo-
nen.

Met dank aan mijn lieve buurvrouw Riet om een stuk 
te mogen schrijven in “t Hofke”. 

Tot ziens in Tongelre, Oud Woensel of Winkelcen-
trum Woensel. 

Groetjes  van Carola Michiels 
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TONGELRESE NATUURWIJZER 

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige 
plekje in Tongelre zich bevindt?  

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje 
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling 
van het object, samen met uw naam, adres en tele-
foonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
’t Hofke 15 

5641 AH  Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door het wijkblad.

Oplossing Wie Weet Waar mei: 
Het antwoord van Wie Weet Waar van mei is het 
dak van de openbare school ’t Karregat. Deze maand 
kwam het goede antwoord van Lisanne Spaargaren, 
Warande 19. 

Het is weer zwaluwentijd, het is tenslotte zomer. In Ne-
derland komen 4 soorten voor. En wie kent niet het 
geluid van de zwaluwen die gierend tussen de bebou-
wing vliegen? Dan moet je toch denken aan vroegere 
tijden of heerlijk genieten op een terras in een mediter-
raan land van een goed glas wijn. Bij de betere tempe-
raturen kan dat hier ook, in ons Tongelre. 

We kennen natuurlijk de gierzwaluw, in ieder geval van 
geluid. Dit is een heel bijzondere vogel die slaapt ter-
wijl hij vliegt en zelfs eet in de lucht. Ook paren ze in 
de lucht, alleen het broeden doen ze op een nest, dat 
had u niet gedacht, hè? Het nest wordt vaak onder te-
gen een dakgoot gebouwd, gewoon in de bewoonde 
wereld. 

De boerenzwaluw - dat is de meest fraaie - heeft een 
mooi rood gekleurde borst en kop, een glanzend staal-
blauwe rug en vleugels. Er broeden enkele paartjes bij 
ons in de buitengebieden, in open stallen bij boerderij-
en. Ze vliegen laag over de velden met de bek wijd 
open op jacht naar insecten. Het zijn handige metse-
laars: met leem en modder bouwen ze een nest tegen 
een balk aan. Heel handig. 

Er bestaat ook nog een oeverzwaluw, deze graaft een 
nest in een steile wand van zand bij afgravingen. Het is 
een kolonievogel en leeft dus met meerdere bij elkaar. 
Het is tevens de kleinste zwaluw, deze komt niet in de 
buurt van steden en dorpen. 

De huiszwaluw doet ook mee en vliegt wel tussen on-
ze bebouwing. Hij heeft een opvallend witte buik en 
stuit en diepblauwe rug en kop, en bruine vleugels. 
Bouwt zijn nest ook graag onder dakgoten. Het is ook 
een kolonievormer die op zomeravonden samen met 
gierzwaluwen hoog in de lucht nog een laatste maaltje 
bij elkaar vergaart. 

Zwaluwen zijn trekvogels; zij vliegen elk jaar hele grote 
afstanden - en dan snap je het niet: zijn ze in een lek-
ker warm land, komen ze toch weer elk jaar terug naar 
ons landje, gek hè? Mocht je straks heerlijk genieten 
van de zwoele avonden, luister dan ook even naar de 
zwaluw, alleen het sfeertje al…. 

Fijne zomer! 

Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 

OPROEP
Ik doe hierbij een oproep. Ik heb aan een 

jongen die op moest voor zijn scooter- exa-
men 2 boeken uitgeleend (uit de bieb Her-

zenbroeken). In goed vertrouwen. 
Maar hij heeft ze niet terugbezorgd (2 juni) 

En nu draai ik voor de onkosten op. 
Anders hoef ik alleen de boete te betalen. 

Nu wil ik vragen of hij zo eerlijk wil zijn 
om de boeken terug te bezorgen.  

Anja van den Boomen 
anjavandenb@hotmail.com 
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Tuintip van de maand juni: Rotsplanten voor tuin en terras 
door Jeroen Soontiëns 

De miniwereld van rotsplanten is vaak fascinerend om te zien. Deze 
dwergen van de plantenwereld zijn makkelijk te verzorgen. Ze heb-
ben vaak opvallend gekleurde bloemen en bladvormen. De belang-
rijkste verzorgingstips vindt u hieronder. 

Nagenoeg alle rotsplanten houden van zon en warmte. Ze groeien 
van nature op plaatsen waar geen bomen of struiken groeien en zijn 
dus bestand tegen felle zon en droogte. In ons klimaat hebben deze 
planten niets te verduren van droge periode in de zomer. Het meest 
droogtebestendig zijn de soorten van Sedum (vetkruid) en Sempervi-
vum (huislook). 

De winter is soms wel een probleem wanneer de grond onvoldoende 
afwatert. Dit is het belangrijkste aandachtspunt bij de aanleg van een 
rotstuin of rotsplantenbak. De grond moet voor rotsplanten zeer 
doorlatend zijn en maar beperkt vocht vasthouden. In de tuin kunt u 
dit bereiken door de tuingrond te mengen met brekerzand tot een 
diepte van 20 cm. Wanneer dit nog onvoldoende is kunt u ervoor 
kiezen om een drainagelaag in de grond aan te brengen van grind.  
In potten en plantenbakken wordt dit op vergelijkbare wijze gedaan. 
Hierbij bestaat de onderste laag in de pot uit hydrokorrels als draina-
ge en wordt de rest van de pot gevuld met een potgrond/brekerzand 
mengsel. Als voeding kunt u het beste een gecoate meststof toedie-
nen, die langzaam vrijkomt. Nadat u de rotspartij bovenop de grond 
heeft aangebracht vult u de gaten tussen de stenen verder op met 
het grondmengsel.  

Er is een grote diversiteit aan planten geschikt voor rotsbeplanting. 
Een aanrader is de ijsbloem (Delosperma), die rijk bloeit met geel of 
paarse bloemen. Ze gaan met de zon open en dicht. Zeer lang bloei-
end is de buxusvleugeltjesbloem (Polygala). Dit ijzersterke dwerg-
plantje bloeit al vanaf begin maart tot begin mei met bijzondere 
paarsgele bloemen. Sierlijk is het alpenklokje (Soldanella) dat ook 
vroeg bloeit met gefranjerde paarsrode klokjes. Populair zijn de Se-
dum en Sempervivum-soorten, die in vele bladkleuren verkrijgbaar 
zijn. Ze bloeien in de zomer met roze, witte of gele bloemen. 
Heeft u liever een bodembedekkende soort dan is Azorella trifurcata 
geschikt. Deze plant heeft stevige puntige blaadjes en groeit gemak-
kelijk. Een mosachtige uitstraling krijgt u met Sagina subulata. Deze 
zeer platte plant is nog geen 2 cm hoog en bloeit wit. Een derde plat-
te bodembedekker is 
Raoulia australis met 
grijsgroen blad. 

U kunt alle rotsplanten 
combineren, maar 
houdt de snelle groei-
ers in de gaten en 
snoei ze eventueel 
terug.  

Succes! 

Loket W zoekt 
vrijwilligers  
voor eetpunt Mo-
lijn in woonzorgcentrum Tongelre 

Bent u op zoek naar leuk en afwisse-
lend vrijwilligerswerk? Dan is dit mis-
schien iets voor u. 

Voor eetpunt de Molijn zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger voor de woensdag. 
Je werkt  van 11.45 uur tot 13.45 uur 
samen met twee andere vrijwilligers. 

Het is leuk werk en een prettige manier 
om iets voor anderen te kunnen beteke-
nen. Heeft u tijd of wilt u meer infor-
matie bel dan naar Loket W, tel.: 
297.20.20 en vraag naar Anja Alink 

Onze eetpunten zijn er voor ouderen die 
het fijn vinden als voor hen gekookt 
wordt, het gezelliger vinden met ande-
ren de maaltijd te gebruiken of niet in 
staat zijn een warme maaltijd te berei-
den. Op een eetpunt kan men samen 
met anderen tussen de middag een af-
wisselende warme maaltijd gebruiken, 
mensen ontmoeten en een praatje ma-
ken.

OP 25 JUNI ORGANISEERT 

SAMSAMSAM———SAMDAGSAMDAGSAMDAG

Deze buurtdag zal in het teken staan van 
de nieuwe wijk “De Tongelrese Akkers” en 

het spilcentrum. 

Hiervoor is speciaal een grote infotent ge-
plaatst waar alle instanties, die betrokken 

zijn bij het realiseren van deze nieuwe wijk, 
aanwezig zijn om u te informeren. De kin-
deren kunnen zich uitleven op een hinder-
nisbaan en draaimolen. Verder zijn er weer 
verschillende demonstraties van dansgroe-
pen. Ook de rommelmarkt en braderie zijn 

te bezoeken. 

Inl. Fr. v. Kemenade: 040-2816549 

Op het veld aan de Natalweg -     
Gen. Cronjéstraat 

Van 12.00 uur tot 17.00 uur 
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De diensten in onze parochie 

Brieven voor Amnesty International 

U kunt op 5 juli terecht in Huize Ignatius aan de Tongelre-
sestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty Inter-
national. Aanvang om 10.00 uur.  

Vluchtelingen in de knel 

Het is al een tijd geleden dat we iets hebben laten horen 
over de fam. Alan. Het gezin dat dankzij de inzet van 
Vluchtelingen in de Knel onderdak heeft gekregen en door 
een kleine werkgroep in Tongelre verdere ondersteuning 
krijgt. De oproep die we eens hebben gedaan om werk te 
krijgen voor deze mensen heeft gehoor gevonden. Daar 
waren zij erg blij mee en de mensen voor wie ze hebben 
gewerkt ook. 

Nu woont de familie tijdelijk in een Asiel Zoekers Centrum 
( AZC) in Baexem. Dit omdat er een schitterende zoon is 
geboren Yusufasad. Asad betekent vrijheid. 
Begin maart zijn zij naar Ter Apel gegaan. Paul Theelen 
en ondergetekende hebben hen weg gebracht. Dat was 
geen prettige ervaring en moeilijk om hen daar achter te 
laten. Het was een angstig gezin dat we achter hebben 
moeten laten. Na lange dagen van wachten zijn zij uitein-
delijk in Baexem terecht gekomen. Samen met een groot 
aantal andere asielzoekers wonen ze in een oud klooster. 
Per familie één kamer, vier bedden, vier kasten een tafel 
en stoelen, slapen en wonen in een ruimte. Tot twee we-
ken na de bevalling heeft de familie een grotere kamer 
gehad met w.c. en douche. 

Nu is de tijd aangebroken dat ze met de baby terug gaan 
naar hun eigen kamer en  in spanning afwachten of ze in 
de opvang mogen blijven of toch op straat gezet worden. 
Deze mensen hebben nog een procedure lopen, omdat de 
jongste dochter een hersentumor heeft gehad, die gedeel-
telijk operatief is verwijderd. Dit kindje is in Nederland ge-
boren en na anderhalf jaar ziek geworden. Helin is nu vijf. 
Al die tijd zitten deze mensen in spanning wat er uiteinde-
lijk beslist gaat worden. Op vijf mei was ik daar op bezoek, 
vijf mei de dag van bevrijding. 

Asad betekent vrijheid en ik hoop van harte dat deze men-
sen, maar ook vele anderen deelgenoot mogen worden 
van onze vrijheid en dat wij van hun gastvrijheid mogen 
leren. 

Betty van Spreeuwel. 

Opbrengst Samen Verder

De actie Samen Verder heeft in Tongelre tot nu toe € 3850 
opgebracht. 
Meestal is er al snel een bedankje voor alle collectanten, 
met het opgehaalde bedrag. Dit jaar is dat nog niet ge-
beurd. Dit is een eerste aanzet om alle collectanten, maar 
ook alle gevers te bedanken voor de inzet. Hartelijk be-
dankt allemaal! 

Betty van Spreeuwel.

Nog een paar nachtjes slapen …………. 
(ondertussen is ze 100 jaar geworden!!) 

Op dinsdag 2 mei had ik een gesprek met mevrouw Man-
gelmans, in het woonzorgcentrum Tongelre bij de Jozef en 
Mariakerk. Ze woonde vroeger bij mij in de straat, maar 
binnenkort (18 mei) wordt ze 100 jaar. En dat is zeldzaam 
in Tongelre, vandaar dit gesprek. 

Ik was natuurlijk benieuwd waar ze allemaal nog meer had 
gewoond in haar leven. Trots vertelde ze dat ze in Tongel-
re gedoopt was, tot ze een jaar of acht was had ze daar 
gewoond. Toen kreeg haar vader (die bij de spoorwegen 
werkte) een baan in Heeze. Hij had liever in Geldrop ge-
woond, maar het werd dus uiteindelijk Heeze. Daar heeft 
ze zo’n zeventien jaar gewoond. Ondertussen werkte zij 
en een van haar zussen in een borduur-atelier in Eindho-
ven en twee broers gingen naar school in Eindhoven. 
Toen vader overleed nam de spoorwegen de gratis-reis 
kaart af en gingen ze terug naar Eindhoven, naar Tongel-
re. Eerst kort in de Frans Halsstraat en daarna in de Hof-
straat.  

Ze trouwde toen ze 32 jaar was (op 15-6-1938 zie ik op 
een borduurmerklap in haar kamer: die heb ik van een van 
mijn zussen gekregen bij ons 50 jarig huwelijksfeest). Ze 
ging met haar man wonen op de Tongelresestraat, precies 
tegenover de Martinuskerk. Daar hebben ze 25 jaar ge-
woond. Vervolgens werd er nieuwbouw gepleegd in de 
Frans Snijderslaan, speciaal voor gemeenteambtenaren 
en politieagenten. Die gemeenteambtenaren mochten niet 
naast elkaar wonen, maar dat moest om en om met de 
politie. En na zo’n dertig jaar was het verstandig om naar 
het woonzorgcentrum te verhuizen, waar ze nu bijna elf 
jaar woont. Haar man was al ziek bij de verhuizing en is na 
twee maanden overleden. 

Ik vroeg haar naar het geheim van 100 jaar worden. Wat 
voor goede tip heeft u voor ons? Dat weet ik niet, zei ze. Ik 
heb in ieder geval een reuze man gehad en schatten van 
kinderen. We hebben nu 7 kleinkinderen en een stel ach-
terkleinkinderen. Allemaal met foto op het grote dressoir 
en op de foto-stamboom ter ere van de 50-jarige bruiloft. 
Verder ga ik elke zaterdag naar de kerk, dat heb ik mijn 
hele leven al gedaan. En dat wil ik volhouden zo lang ik 
leef. En als u 100 jaar bent: wat wilt u dan graag eten? 
Doe maar een bouillonsoep met balletjes, aardappelen en 
boontjes (die hadden we vroeger zelf in de tuin). En een 
toetje hoef ik tegenwoordig niet meer zo. Ik heb altijd 
graag gekookt. Als er mensen kwamen eten hebben ze 
altijd lekker gesmuld. Verder stond de kelder altijd vol met 
goed gevulde weck-potten.

Tja, en op 18 mei moet ik maar afwachten wat we te eten 
krijgen. Mijn kinderen hebben gezegd dat ik me nergens 

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 

Normale diensten Martinus Jozef en Maria Antonius 

Eucharistie-viering 
of woord- en com-
muniedienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

10
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Zoekertjes inleveren bij de redactie;  kosten € 1,25 bij vooruit betaling. 

Gevraagd:  
Alfa-hulp ongeveer 3 uur in de week.

Telefoon: 281 18 76

mee moest bemoeien. Dat regelen we zelf wel, zeiden ze. 
Maar ’s morgens is er in ieder geval een bijeenkomst voor 
alle bewoners van het woonzorgcentrum, ’s middags komt 
de familie met om half vier een mis (want dat wil ik als ik 
100 jaar ben geworden!) en dan tot een uur of zes een 
borreltje voor de genodigden. En tussendoor moest ik 
maar even naar bed van de kinderen, anders zou het te 
vermoeiend voor mij zijn. Zo te horen zou ze het liefst al-
les zelf organiseren op haar 100e verjaardag! 

Tussen het interview door moet ze even haar elektrische 
rolstoel naar de badkamer manoeuvreren, want de kapper 
is op bezoek en het permanent moet worden afgemaakt. 
Behendig rijdt ze achteruit, draait in de huiskamer een 
rondje en gaat de gang in. Ik heb even tijd om in de zonni-
ge kamer (met uitzicht op de tuin en het Trefcentrum) rond 
te kijken. Waar kan ik mevrouw Mangelmans dadelijk nog 
wat over vragen? 

Heel veel foto’s van kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Laatst is nog een van de kleinkinderen ge-
trouwd en daar is ze met de rolstoeltaxi naar toe geweest. 
Eerst had ze tegen haar kleinzoon gezegd dat ze niet kon 
komen, veel te vermoeiend. Maar de dag van te voren wist 
de kleinzoon zeker dat ze zou komen: oma heeft vandaag 
nog niet gebeld, dus ze komt. En ze kwam “even” naar 
Delft waar de bruiloft werd gevierd. 

Tussen de foto’s zie ik twee kaarsen voor de heilige Anto-
nius. Die helpt mij met alles, vertelt ze. Niet alleen voor 
dingen die ik kwijt ben, maar ook voor mijn kinderen en 
kleinkinderen. Ja, niet allemaal apart, maar samen. An-
ders lig ik de hele nacht wakker van het bidden. Verder 
een tweetal mooie iconen. Die heeft ze in Jeruzalem ge-
kocht, toen ze met haar man daar zes weken op vakantie 
was. 

Op de tafel liggen een paar boeken, o.a. van Jos van Ma-
nen Pieters “Er gebeurt geen wonder”. Ze leest graag, wel 
grote letterboeken anders zie ik het niet meer zo goed. Die 
grote letterboeken hebben ze hier in de bibliotheek. 

Haar man heeft altijd veel vrijwilligerswerk voor de paro-
chie gedaan, o.a. lid van het kerkbestuur en het bestuur 
van de begraafplaats. En hij hielp de mensen met hun 
belastingaangifte. Voor al dat vrijwilligerswerk heeft hij een 
koninklijke onderscheiding gekregen. Die hangt nu in de 
huiskamer. Ja, hij heeft ook nog een pauselijke onder-
scheiding gekregen, maar die hangt er niet bij, vertelt ze. 

Een van de kleindochters vond het maar sneu: oma, opa 
heeft wel een onderscheiding gekregen en u niet. En toen 
heeft mevrouw Mangelmans van haar een “hoge onder-
scheiding voor de liefste oma” gekregen. Zo te zien ver-
dient ze het ook echt. 

Thijs Richter 

Atelier expositie van Mia Koeneman 

In het MK Atelier in Eindhoven bent u op zondag 2 juli van 11 
tot 16 uur hartelijk welkom bij de atelier expositie van Mia 
Koeneman.

Mia Koeneman: ‘Aquarelleren daagt me uit, vereist artisticiteit 
en vaardigheid. Ik wil het doorgronden, uitbuiten en beheersen 
èn mij er blijvend door laten verrassen, waardoor het uitstijgt 
boven het gewone en kan uitgroeien tot iets bijzonders. 
Ik experimenteer en onderzoek uitdrukkingskracht, transparan-
tie, subtiele kleurveranderingen en individuele kleurkarakters. 
Mijn beeldtaal start vanuit de weergave van de waarneming. 
Vlekken, lijnen en kleuren rijgen zich aaneen. Tot voorbij het 
moment waarop het waargenomene zich voegt naar mijn ziens-
wijze. Een beeld verleidt, geeft niet alles prijs en laat de toe-
schouwer een eigen wereld binnengaan. 

Aquarellen van deze Eindhovense kunstenares kunt u bekijken, 
kopen of huren. Ook 
kunt u informatie krijgen 
over de teken- en schil-
dercursussen en schil-
dervakanties die door 
het MK Atelier worden 
georganiseerd. 

MK Atelier, Gen. Bot-
hastraat 7, Eindhoven - 
Tongelre, tel. 040 - 281 
47 89. U kunt vooraf 
alvast kennis maken met 
het werk van Mia Koene-
man door haar digitale 
atelier te bezoeken op 
www.mkatelier.nl.

NOOD-OPROEP

Daar enkele van onze vrijwilligers door ziekte of 
anderszins helaas hebben moeten stoppen met het 
in orde houden  van het oude Martinuskerkhof   
doen wij een oproep aan mensen, die misschien 
zin en tijd hebben om elke maandagmorgen (als 
het weer ons gunstig gestemd is) van 9.00 uur tot 
12.00 uur te komen helpen met schoffelen en har-
ken.

U kunt u aanmelden bij:  
T.Verhulst-Gudden, tel: 040-2812920,  
e-mail: b.verhulst@onsneteindhoven.nl

Laat ons net zo zuinig zijn op een brok 
geschiede-nis van Tongelre als met het goede 
voorbeeld van de beukenlaan waar we gezien 
hebben dat het kan. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur, 
Entree € 0,80 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 

van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 1x per 2 weken. 

Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur.
allerhande vormen van handwerken voor dames; met 
koffie en een gezellig praatje. 

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 

Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 13.30 – 
16.30 uur. gezelligheid troef.

Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 – 11.30 
uur. Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en 
goeie buurt.

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur, kaar-
ten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
……. buurten.  

U KOMT TOCH OOK !!

Kienen

in ‘t Oude Raadhuis. 

Elke 3e woensdag van de 

maand  

van 20.00 uur tot 22.30 uur 

Er zijn leuke prijzen te winnen. 

Toegang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor  

€ 4,80 kunt u al de hele avond meespelen. 

Maar we hebben dringend meer deelnemers nodig 

anders zijn we genoodzaakt om het kienen na meer 

dan 15 jaar te STOPPEN. 

We hopen veel meer mensen te verwelkomen op de 

1e kienavond na de grote vakantie. 

Een hele fijne vakantie en tot ziens op 

21 september.

ZOMERSTOP

Tijdens de zomermaanden juli en augustus stoppen 

alle activiteiten in ‘t Oude Raadhuis en de Dependan-

ce. Alleen het koffie-uurtje van 10.00 uur tot  

11.30 uur op donderdagochtend gaat door.  

U bent van harte welkom! 
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10e avondwandelvierdaagse weer een groot succes!!! 
De polsbandjes die elke wandelaar kreeg vanwege dit tweede 
lustrum vielen in goede aarde. Het  aantal deelnemers was ook 
nu weer overweldigend en de routes prachtig. Het weer hielp 
uitstekend mee en dankzij de vele vrijwilligers op de posten en 
oversteekplaatsen is alles goed maar vooral gezellig verlopen. 
Al voor zessen gonsde het in ’t Oude Raadhuis van de opge-
wonden wandelaars die veel zin hadden om te starten. Bij te-
rugkomst bleven er nog velen uitpuffen onder het genot van een 
drankje. Dit jaar weer  GRATIS IJS voor alle kinderen, aangebo-
den door cafetaria KARREZICHT. Geweldige aktie!!!  Eigenaar 
BEDANKT!!!

Als klap op de vuurpijl, de intocht op de laatste dag. De hele 
bonte stoet wandelaars, door een haag van supporters, vooraf-
gegaan door harmonie De Eendracht. Je moet meegelopen 
hebben om te ervaren hoe dat voelt. Tot slot gaf de harmonie bij 
’t Oude Raadhuis nog een extra serenade voor alle wandelaars, 
die druk doende waren hun welverdiende bloemen en natuurlijk 
de begeerde medaille in ontvangst te nemen. Ik daag alle men-
sen van Tongelre uit, het volgend jaar mee te lopen om de ge-
zellige sfeer te proeven want één ding is zeker: de Avondwan-
delvierdaagse houden we erin!!!   
               Fransje Rovers
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DE TONGELRESE DE TONGELRESE DE TONGELRESE VLAGVLAGVLAG

Steeds meer Tongelrenaren worden de trotse eigenaar van de Ton-
gelrese vlag. Maar wanneer hijsen we nu eigenlijk onze vlag? 
Natuurlijk zijn er voor iedereen persoonlijke momenten waarop de 
vlag wordt gehesen, zoals het behalen van een diploma, een verjaar-
dag of geboorte. Dit moedigen we zeker aan, maar daarnaast zijn er 
ook data en gelegenheden waarop we de vlag gezamenlijk uithangen. Hiervoor hebben we een lijst opge-
steld. Doet u met ons mee? 

16 april: de oprichting van de Stichting Groendomein Wasven
1e zondag van mei: Mariamis in de Loostraat
mei: avondwandelvierdaagse
mei: Concours Hippique bij de Karpendonkse Plas
2e Pinksterdag: de grote braderie op 't Hofke door Scouting St. Frans
zaterdag vóór en  
3e zondag juni: als de Valkenswaardse processie naar Handel door Tongelre trekt
juli: Sam Sam dag in Doornakkers
september: bevrijdingsmarkt rond de 18e september door 't Oude Raadhuis
november: patroonsfeest St. Martinusgilde
november: patronesfeest St. Catharinagilde
november/december: de ronde van St. Nicolaas op zaterdag

Heeft u nog een gelegenheid of datum waarop de vlag door iedereen gehesen zou moeten worden? Laat 
het ons weten via info@wasven.nl.

Mocht u nog geen vlag hebben, maar wel geïnteresseerd zijn om samen met ons ‘het gevoel van Tongelre’ 
te delen en de vlag te hijsen, dan kunt u de vlag bestellen bij Kees van Grevenbroek, tel: 2814342 

LAAT DE VLAG MAAR WAPPEREN 

Dat Tongelre een eigen vlag heeft, is u vast niet ontgaan. 
Ook U kunt - als echte inwoner van Tongelre - in het be-
zit komen van zo’n mooie vlag. U kunt ze afhalen bij 
Kees van Grevenbroek tel. 2814342 (Ons Net-leden bel-
len gratis). 
Huis-, tuin- en keukenvlag 150x100 cm  kost € 17,50. 
Een grote voor bv. bedrijven 200x300 cm kost € 49,95. 
De gehele opbrengst komt ten goede aan Stichting 
Groendomein Wasven, dus het is voor Tongelre, dus ook 
voor u en onze kinderen. 
Met zo’n mooie vlag blijft Tongelre toch nog een beetje 
dorp in de grote stad. 

LAAT NU MAAR GROEIEN 

U heeft het misschien zelf al gezien, het begint al aardig 
te groeien daar in ons beukenlaantje; de beuken staan 
weer goed in blad, maar niet alleen de beuken. 
Begin april hebben kinderen van basisschool EBS online 
en kinderen van de BOOG samen met een groot enthou-
siasme ongeveer 2000 struiken geplant. Het was fantas-
tisch om al die kinderen lekker bezig te zien. 
Ook hebben de jongens en meisjes een takkenhaag ge-
maakt aan de rand van de akker. Al deze werkzaamheden 
hebben als doel, dat de bodem onder de bomen weer een 
natuurlijk evenwicht krijgt wat betreft voedsel en water, 
zodat er over 100 jaar nog steeds een beukenlaantje is. En 
daar doen we het toch voor? 
Alle kinderen en andere vrijwilligers, nogmaals hartelijk 
dank hiervoor. 

Voor meer foto`s bezoek onze website www.wasven.nl.

Groendomein 
Wasven 
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Op bezoek bij de honderdjarige Mevrouw 
Mangelmans 

Donderdag 18 mei werd Mevrouw Mangelmans-
Berkers 100 jaar. Mevrouw Mangelmans, of wel 
Toos Berkers, is voor vele Tongelrese mensen een 
goede bekende. Zij is geboren in Tongelre, trouw-
de op 32 jarige leeftijd met Eduard Mangelmans en 
woonde 25 jaar aan de Tongelresestraat tegenover 
de Martinuskerk. Daarna verhuisde zij naar de 
Frans Snijderslaan en nu woont ze elf jaar in het 
Woonzorgcentrum aan de Molijnstraat. Twee 
maanden na deze verhuizing overleed haar man. 
Na 57 jaar huwelijk moest zij alleen verder. 

Een verjaardag is voor de jarige meestal een druk-
ke dag. Je moet gelukwensen in ontvangst nemen 
en zorgen dat het je gasten aan niets ontbreekt. 
Maar hoe gaat dat alles als je honderd wordt? Wij 
waren heel benieuwd hoe het Mevrouw Mangel-
mans op deze bijzondere verjaardag is vergaan. 
Dus zijn we haar, enkele dagen later, toen ze wat 
bekomen was van alle emoties, op gaan zoeken.  

Ze is onze afspraak niet vergeten. Zittend in haar 
scootmobiel, omringd door schitterende bloemen, 
treffen we haar aan in haar kamer. De vele foto’s 
van de kinderen en kleinkinderen op de kast zijn 
wat opzij geschoven om plaats te maken voor de 
boeketten. 

Gastvrij worden wij door haar ontvangen. De koffie 
staat al klaar. Handig manoeuvreert zij met haar 
scootmobiel door haar kamer om te zorgen dat het 
ons aan niets ontbreekt. Lopen en staan lukt he-
laas niet meer, dat maakt haar wel afhankelijk van 
de verzorging, maar voor de rest gaat het nog heel 

goed. “Mijn huisarts ken ik eigenlijk niet zo goed, 
in de elf jaar dat ik hier woon heb ik haar denk ik 
een keer of drie nodig gehad! Ze is me donderdag 
wel komen feliciteren, dat vond ik erg leuk.” 

Als we haar vragen of ze een fijne verjaardag 
heeft gehad antwoordt ze enthousiast:
“Ja, het was een heel fijne dag. Het feest begon ’s 
morgens met een bijeenkomst in de zaal van het 
huis waar alle bewoners, en dat zijn er heel wat, 
me kwamen feliciteren.’s Middags heeft mijn neef  
Frans v.d.Wiel hier in de Jozef en Mariakerk de 
H.Mis opgedragen. Niet zomaar een stille mis, 
neen er was zelfs een koor bij. Het was prachtig! 
Daarna was er een receptie. Wat was het druk, erg 
druk, er zijn zoveel mensen geweest, ik kende ze 
niet allemaal.” 

Over de vraag wat het hoogte-
punt was van de dag, moet ze 
even nadenken. 
“Dat kan ik niet zeggen. De hele dag 
was fijn. Mijn kinderen hadden alles 
perfect geregeld, ik mocht niets doen 
en me nergens mee bemoeien en het 
is allemaal heel goed gegaan. Ik heb 
drie kinderen en zeven kleinkinderen. 
Een kleinzoon woont in Sydney en die 
was met zijn gezin overgekomen, de 
achterkleinkinderen uit Hong Kong 
konden niet komen, zij mochten de 
school niet verzuimen. Ik heb hele 
lieve kinderen en kleinkinderen. Toen 
een kleindochter hoorde dat opa een 
onderscheiding had gekregen vond ze 
dat oma die ook een verdiende, zij 
heeft toen een onderscheiding voor 
mij gemaakt!” 

Als we Mevrouw Mangelmans even laten 
doorvertellen hoeven we ons niet meer af te 
vragen waarom zij door haar kleinkind gerid-
derd werd! Als ze het over de familiebezoek-
jes heeft vertelt ze enthousiast: 
“Als de kinderen vroeger opbelden om te vragen of 
ze op de koffie mochten komen zette ik gauw de 
oven aan, pakte wat appels uit de schuur en wat 
plakjes deeg en binnen enkele minuten lagen de 
appelflappen in de oven bruin te worden. Als de 
kleinkinderen dan binnen kwamen, ze moesten uit 
Veghel komen, kwam de heerlijke baklucht hen bij 
de voordeur al tegemoet en dat de appelflappen 
lekker waren bleek wel uit het feit dat ze zich in de 
auto al hadden afgevraagd of oma weer flappen 
gebakken zou hebben.” En oma had natuurlijk 
weer appelflappen!  

Zo had oma nog wel meer specialiteiten, om er 
een te noemen: haar kroketten, die waren over-
heerlijk en moeilijk te evenaren. “Ik heb er heel 
wat gemaakt, soms wel 50 tegelijk en die werden 
dan aan de kinderen uitgedeeld. Ja, ik heb altijd 
graag en lekker gekookt en heel veel gebakken. Ik 
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heb mijn gasten altijd met lekkere dingen ver-
wend” 

Hoe voelt het nu om honderd jaar te zijn? 
“Het dringt eigenlijk nog niet tot me door dat ik nu 
honderd jaar ben. Ik merk er eigenlijk niets van, ik 
kan het nog niet geloven”. Toch is het echt zo, in 
de tuin van het Woonzorgcentrum staat een tast-
baar bewijs en een blijvende herinnering aan deze 
dag. “Mijn zoon kwam op het idee om het huis hier 
een cadeau te geven,” vertelt ze, “dat is een mooie 
bank geworden die hier nu in de tuin staat.” En ja 
hoor, in de tuin onder een boom staat een schitte-
rende bank waar alle bewoners bij mooi weer van 
kunnen genieten. Wij hopen en wensen Mevrouw 
Mangelmans toe, dat zij daar nog heel wat jaartjes 
getuige van mag zijn. En met haar goede gezond-
heid is dat best mogelijk!  

Als we afscheid van haar nemen vertrouwt ze ons 
nog toe dat ze een fijn leven heeft gehad en liefde- 
vol vertelt ze: “Ik had een heel fijne man, die altijd 
heel goed zorgde, en schatten van kinderen.”  

Die avond wordt haar verjaardag nog eventjes 
dunnetjes overgedaan in het zaaltje waar ze vaak 

te vinden is om te handwerken, dekens haken voor 
de missie, te zingen en natuurlijk gezellig te klet-
sen met andere huisgenoten. Een mandje vol trak-
taties staat al klaar.  

Wij wensen haar een prettige avond en alle goeds 
voor de toekomst toe en hopen dat deze bijzonde-
re vrouw nog wat jaartjes in goede gezondheid van 
het leven mag genieten.  

Riet Smulders en Francis Stalpers. 

FABELTJES OVER SCOUTING  ST. FRANS 

Sinds enige tijd zijn er in Tongelre enkele mensen die het gerucht verspreiden dat Scouting 
St. Frans gaat stoppen. 
Het gaat al zover dat een andere scoutinggroep vergaderd heeft over hoe ze onze leden en 
blokhut over zullen nemen. 
Dit is dus pertinent niet waar. 
Scouting St. Frans is springlevend. Wij hebben net als alle verenigingen  een chronisch 
tekort aan leiding, doch dit dwingt ons echt niet tot stoppen. Verder hebben we alles in overvloed en is er geen 
enkele reden om te stoppen. 
Laten we hopen dat hiermee de fabeltjes de wereld uit zijn. 

                       Scouting St. Frans 
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Hoe tante Cor de wereld zag veranderen

Op 4 juni 2006 was het honderd jaar geleden dat Cor 
Tielemans aan de Tongelresestraat 297 werd gebo-
ren. Dit bijzondere feit werd uitgebreid gevierd in de 
gezellige lounge van Woonzorgcentrum Vonderhof in 
Strijp, omringd door haar familie, vrienden en beken-
den. “Tante Cor”, zoals ze liefdevol door haar neven 
en nichten wordt genoemd, is een kordate dame die 
de wereld om zich heen zag veranderen en die ook nu 
nog van buurten en gezelligheid houdt.  

Ze vertelt dan ook graag over vroeger, verhalen over-
goten met een nostalgie die wij tegenwoordig alleen 
nog maar in boeken tegenkomen, daarbij wel af en 
toe gehinderd door een vleugje vergeetachtigheid: 
iets wat je een eeuwelinge uiteraard vergeeft. Je 
wordt tenslotte niet zomaar honderd jaar. 

Cor werd geboren als dochter van Frans en Miet Tie-
lemans-van de Ven en groeide op in een gezin van 10 
kinderen, waarvan er drie jong zijn overleden. 

Dat het hier om een oeroude Tongelrese familie gaat, 
blijkt wel uit het feit dat opa Waltherus Tielemans in 
1884 al op De Berg A86 woonde (thans Wolvendijk 
141).

Als kind zat Cor op school bij de Zusters van Liefde 
uit Schijndel - “bij de nonnen”, zegt ze zelf - in het 
klooster bij de St. Martinuskerk. Ze liep dan via het 
kerkenpad, de huidige Melkweg, dat destijds op de 
Nieuwstraat (Tongelresestraat) uitkwam op het punt 
waar nu de Condensatorstraat is. Dat was toen nog 
mogelijk omdat de spoorlijn naar Weert nog niet aan-
gelegd was. 

Op een kwade dag, toen ze tijdens een van die wan-
delingen van school af kwam, verzwikte ze haar en-
kel en schoot met haar been in een gat, en wel zó on-
gelukkig dat ze hierbij een beenbreuk opliep. Het was 
nèt oorlog - de Eerste Wereldoorlog welteverstaan - 
en de voorzieningen waren niet al te best. De zusters 
in het klooster wisten echter wel raad en spalkten het 
been met houtjes. Dat de breuk na maanden op de 
ziekenzaal nog niet genezen was zal niemand verba-
zen… Ze kan er zelfs nu nog flink last van hebben! 

Ze herinnert zich ook nog dat ze op zondag voor de 
mis met opoe naar tante Nel van der Heijden in de 
Kuilenstraat wandelden; dit huis was onder één dak 
met de synagoge, waar later de vette Hendrik zijn in-
trek in nam. 

Als we vragen wat op haar als kind de grootste indruk 
heeft gemaakt zegt ze kordaat: “de eerste auto, het 
eerste vliegtuig en de vele Belgische vluchtelingen 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog bij ons thuis on-
derdak vonden.” 

Tante Cor op haar 100-ste verjaardag, omringd door haar naasten 
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Na de lagere school was Cor voorbestemd om thuis 
haar moeder helpen met de kruidenierswinkel en het 
huishouden. Van een huwelijk of een verdere oplei-
ding kon daarom geen sprake zijn, maar toch zou Cor 
zich later ontwikkelen tot een uitstekend zakenvrouw 
en naaister. Dat laatste leerde ze in het Binnenzieken-
huis aan de Jan van Lieshoutstraat, waar ze  zelf ook 
les gaf. Verder werkte ze bij de Koninklijke Weverij 
van Dijk aan de Tongelresestraat in Stratum en omdat 
Cor zeer gelovig was, deed ze veel naaiwerk voor de 
missie. De meters gordijnen die ze daarvoor gemaakt 
heeft zijn niet meer te tellen... Dat geldt overigens 
ook voor het aantal keren dat ze naar Lourdes is ge-
weest…. Tien keer zeker! 

In de winter van 1944-1945 maak-
te haar vader Frans Tielemans sr. 
die een uitstekend schrijnwerker 
was, twee bidstoelen voor de St. 
Jozefkerk en Cor voorzag ze van 
bekleding. Beide stoelen bevinden 
zich thans nog in de St. Martinus-
kerk.

Toen het eten in de Tweede We-
reldoorlog schaars werd wist tante 
Cor er dank zij haar onderne-
mingsgeest voor te zorgen dat het 
haar familie aan niets ontbrak: als 
vrouw alleen ging zij de dorpen af 
op zoek naar eten en kwam pas 
thuis als zij hierin was geslaagd. 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 
enorme hammen die zij meebracht uit 
Someren, waar zij goede contacten had 
met leden van de Protestantse gemeente. 

Na het overlijden van haar ouders die ze 
tot het laatst toe heeft verzorgd, begint 
ze in de Poeyersstraat tegenover de St. 
Jozefkerk een winkeltje in devotionalia, 
zoals rozenkransen en kruisbeelden, 
maar ze verkoopt er ook schrijfblokken 
en allerlei andere handige zaken. 
In 1959 stapte Cor alsnog in het huwe-
lijksbootje met Jo Verstegen uit Rosma-
len. Ze begonnen daar een slagerij annex 
herberg en zouden dit 12 jaar volhouden. 

Als ook Jo overlijdt komt Cor terug naar 
Eindhoven, waar zij op de Boschdijk gaat wonen en 
er een pension opent. In de jaren tachtig verhuist zij 
naar Tongelre, terug op het oude nest. Zij woont ach-
tereenvolgens op de Urkhovenseweg en in het bejaar-
dencomplex De Horst. Sinds december 2003 verblijft 
Tante Cor in Woonzorgcentrum Vonderhof waar ze 
door veel liefde van personeel en familie wordt om-
ringd. 
Als we haar vragen hoe je honderd jaar kunt worden 
zegt ze: “Ondernemend zijn en niet alles geleuven”.
En het mooiste wat ze ooit in haar leven heeft ge-
daan? Dat is zonder twijfel het tot het laatst toe ver-
zorgen van haar ouders, die daar boven al op haar 
staan te wachten... Daar is ze bijzonder trots op! 

Een serenade voor tante Cor, gebracht door de studentenmuziek-
vereniging Tuna Ciudad de Luz van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Tante Cor in haar jonge jaren (geheel rechts), met haar broer 
Frans en zuster Sjaan Tielemans. 
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KUIEREN KUIEREN KUIEREN INININ TONGELRETONGELRETONGELRE

We hebben weer gekuierd. Met 25 enthousiaste natuur-
vrienden zijn we door het Eckartse bos gelopen. Het thema 
was vogels. We hebben er gezien en gehoord. Minder zan-
gers dan ik had verwacht, maar dat komt doordat de vo-
gels al volop jongen hadden, dus moest er gewerkt worden 
door onze gevleugelde vrienden om de kroost te voeden. 
Natuurlijk met heerlijke rupsen. 

Na afloop van de wandeling stond er in de boerderij aan 
de Celebeslaan een heerlijke lentesoep te wachten met een 

broodje gezond en alles bereid 
door een heuse kok met assistent, 
en natuurlijk een hoop Tongelrese gezelligheid. 

De volgende “Kuieren” zal plaatsvinden begin september 
en dat wordt een bijzondere, namelijk een schemerwande-
ling met als thema vleermuizen. Hopelijk tot dan. 
Bezoek ook eens onze website www.wasven.nl voor meer 
foto –impressies. 

Het Wasventje 
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Naast de 2 weken vakantie die de kinderen hebben gehad in de maand mei zijn 
de kinderen op locatie Avondroodstraat (groepen 1 en 2) met een nieuw pro-
ject gestart “Tim gaat naar Timboektoe”.  De kinderen werden op een ochtend 
in de hal van de school verrast met heuse badkuip waar ook nog een anker, laarzen, een boek en een 
fles met een brief lagen. Samen gaan ze in de klas nu uitzoeken wie Tim is en hoe Tim naar Timboektoe 
gaat en hoe Timboektoe er dan uitziet. Een zeer leerzaam project waarbij vooral de eigen fantasie van 
de kinderen geprikkeld wordt. 

Verder is er op de Boog een schoolconferentie voor ouders en belangstellenden gehouden. Men kon zich 
inschrijven voor 2 workshops uit een aanbod van 12 onderwerpen variërend van DI-model / coöperatief 
leren, de zorg binnen de Boog, basisontwikkeling tot en met de methode schrijfdans. 

Na het welkomswoord door de directeur René van Strijp, werd door Alfred van Kempen van Groendo-
mein Wasven een korte inleiding gegeven over “spelend le-
ren in het Groendomein”. We kregen een korte film te zien 
waarin werd toegelicht wat er de afgelopen jaren is gedaan 
bij het beukenlaantje en hoe de kinderen hierbij betrokken 
werden (en in de toekomst nog steeds zullen worden). 

De workshops die gegeven werden waren het DI-model (een 
manier om lesstof gedifferentieerd aan te bieden) en coö-
peratief leren. De kinderen leren hierbij gestructureerd 
samen te werken in kleine groepen. De workshop “overgang 
van 2 naar 3”, de overstap naar de “Witte school” waarin 
werd uitlegd hoe dit zo soepel mogelijk voor de kinderen te 

laten verlopen en wat er allemaal gaat gebeuren in groep 3. Tevens voor de pauze de workshop 
“kinderen en hun sociale talenten”. Hoe kunnen de sociale talenten van de kinderen nog verder ontwik-
keld worden, bijvoorbeeld door hun eigen ervaringen te delen met onder meer aardig doen, samen spe-
len en leren. 

Na de pauze gingen we verder met de workshop “zorg op de boog” waarbij uitgelegd werd hoe het zorg-
team zich bezighoudt met de toetsinstrumenten, de bespreking van de zorgleerlingen en wat er daad-
werkelijk in de praktijk met de zorgleerlingen wordt gedaan. Maar ook het leerlingenvolgsysteem werd 
besproken. 

De 2e workshop was “basisontwikkeling” het onderwijsconcept voor de onderbouw. Men streeft er naar 
de kinderen ervaringen te laten opdoen die bijdragen tot een brede ontwikkeling. De leerkrachten be-
geleiden de kinderen om tot een hoger ontwikkelingsniveau te gaan functioneren. Als laatste workshop 
werd aangeboden “de opvoedingsondersteuner”.  Ouders 
kregen tips over opvoeding en ontwikkeling, want opvoeden 
is vooral leuk maar soms ook  moeilijk! 

Al met al een zeer interessante avond en alle deelnemers 
waren heel enthousiast. Een avond met zeer uiteenlopende 
onderwerpen, die volgend schooljaar zeker nog eens zal 
plaatsvinden! U kunt dan zelf ook hierbij aanwezig zijn. 

Kijkt u ook eens op de site van Basisschool de Boog: 
www.deboog.dse.nl Daar kunt u zelf zien wat een leuke din-
gen de leerlingen allemaal doen! 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS VANVANVAN DEDEDE BOOGBOOGBOOG
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In het Eindhovens Dagblad van 13 mei jl. wijdde 
Johan Otten een volle pagina aan kapellekes in 
de omgeving van Eindhoven en Helmond, geti-
teld: “Kaarsen en een weesgegroetje.” 
Er ontging hem echter een juweel van een Ma-
ria-kapelleke, en dat nog wel zo dicht bij huis 
gelegen… Het ligt in de Loostraat en wordt met 
liefde en toewijding versierd en onderhouden 
door de familie Rovers. 

Het Maria-kapelleke is een gift van Lambertus 
Rovers, pastoor te Waspik. Pastoor Rovers  was 
geboren op de boerderij naast het kapelleke en 
als dank voor zijn genezing van een ernstige 
ziekte schonk hij deze prachtige veldkapel ter 
ere van Onze Lieve Vrouwe van Banneux aan de 
Tongelrese gemeenschap. 

In 1954 werd de kapel onder de belangstelling 
van zowat heel Tongelre door pastoor van Am-
stel ingezegend. 

De meimaand als Mariamaand was een reactie 
op de heidense feesten die in de oudheid aan 
het begin van de maand mei werden gevierd. 
Door de eeuwen heen is de aanbidding van Ma-
ria tot een volksdevotie uitgegroeid. 
Een toegenomen behoefte aan een plek van be-
zinning blijkt uit de bezoekersaantallen, die de 
laatste tien jaar zijn verdubbeld. Gemiddeld ko-
men er zo’n 600 bezoekers per maand, zowel 
jong als oud! Ook bij de jaarlijkse veldmis op de 
eerste zondag in mei zijn er wel 400 tot 500 ge-
lovigen aanwezig. 

Johan Otten vroeg zich af of deze belangstelling 
iets met het geloof heeft te maken, gezien de 
leegloop van de kerken. Het antwoord is “ja”. 
Omgeven door de serene rust die Maria uit-
straalt in het kapelletje kun je je eigen tijd be-
palen, jezelf geheel terugtrekken en je overge-

ven aan devotie terwijl je één bent met de na-
tuur. Bidden tot Maria geeft je hoop en vertrou-
wen.

Is het een illusie om dit gevoel mee te willen ge-
ven aan de jongere generatie? Ouders, neem je 
kind maar mee en laat het bij Maria een kaarsje 
aansteken. Een kaarsje voor een vriendje in het 
ziekenhuis, omdat je graag wilt dat hij beter 
wordt. Of gewoon een kaarsje omdat je zo blij 
bent. Vertel het dat grote mensen die zich ver-
drietig voelen vaak naar het kapelletje gaan om 
het tegen Maria te zeggen. Maria, die altijd luis-
tert en nooit boos wordt… 

Met een beetje geluk zullen onze kinderen later 
diezelfde rust, hoop en het vertrouwen weer bij 
Maria kunnen vinden. Want net als Johan Otten 
geloven zij immers wat ze willen geloven? 
Amen. 

WEESWEESWEES GEGROETGEGROETGEGROET MARIA  MARIA  MARIA ENENEN VERGEEFVERGEEFVERGEEF JOHAN OTTEN JOHAN OTTEN JOHAN OTTEN

Kapelletje aan de Loostraat in aanbouw 

Jaarlijkse veldmis op de eerste zondag in mei 

Het bidden van de rozenkrans 
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Babysithoek 

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

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN

 ONTMOETINGSKERKGEMEENTE

Tip van de maand: Wespen vangen doe je in het voorjaar met zoetigheid. Maar in de zomer moet je ze weg houden.
Zet daarom een schaaltje met water met daarin enkele kruidnagels.

27

Recept van de maand juni door de Karpendonkse 
Hoeve:  Koude komkommersoep

Ingrediënten voor 4 personen
1 komkommer 
1 fijngesneden sjalotje 
½ liter romige yoghurt 
1 theelepel fijngesneden munt 
Peper en zout 
2 eetlepels gehakte walnoten 

Bereiding van tevoren
Schil de komkommer en verwijder de zaadlijsten bij-
voorbeeld met een appelboor. Snijd de komkommer 
in stukjes en meng die samen met het sjalotje, de yog-

hurt en munt in de keukenmachine tot een gladde 
massa. Breng op smaak met peper en zout. Bewaar de 
soep in de koelkast. 

Bereiding voor het serveren 
Serveer de soep gekoeld, in aardewerk kommen. Gar-
neer met de gehakte walnoten. 

Anne de Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon: 251 67 75  
Ervaren babysitter. Bel voor kennismakingsgesprek. 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of 
06-153 17 910.  Ik kijk er naar uit om bij u op te passen. 

Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61. Tele-
foon: 281 16 54.  
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar) 

Marike Lammers (1991), Piersonhof 2.  
Telefoon: 281 76 30. 
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar) 

Myrthe van Poppel (1990), Mortierlaan 14.  
Telefoon: 207 03 80.  Ik zou graag willen oppassen. Bel voor 
een kennismakingsgesprek. 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 25 juni 10.00 uur  Ds. Tempelaar 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR

EEN MIDDAGDIENST.

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

Reacties kunt u sturen naar: info@karpendonksehoeve.nl.

Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kunnen profiteren. 

Wij zijn benieuwd naar uw reacties!   
Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs. 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 23 juli 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zondag 30 juli 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zondag  6 aug. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zondag 13 aug. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zondag 20 aug. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  
 Heilig Avondmaal 

Zondag  27 aug. 10.00 uur  Ds. B. van Haarlem 

Zondag 2, 9 en 16 juli is er om 10.00 uur geen 
dienst, maar een gezamenlijke dienst in de      

Adventskerk, Camphuysenstraat 4 te Eindhoven. 
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DE OUDE DOOS is een rubriek waarin wetenswaardigheden, 
nieuwtjes en mededelingen worden geschreven die afkom-

stig zijn uit de exemplaren van Rond ’t Hofke van 40 jaar ge-
leden. Deze maand een artikel van de pastoor  juni 1966 

i.v.m. de restauratie van de kerk. 

 Als u een goed parochiaan bent, zult U 

zeker belangstelling hebben voor de res-

tauratie van onze kerk. U zult dan reeds heb-

ben kunnen opmerken, dat de leidekker 

klaar is gekomen met het waterdicht maken 

van het dak. Er zijn nieuwe kielgoten ge-

legd, wijl deze een bron waren van het vele 

doorsijpelen van het regenwater in de kerk. 

Verder is het leiendak voorzien van nieuwe 

leien waar dit nodig was, het houtwerk is 

opnieuw geverfd, terwijl op verschillende 

plaatsen, waar het lood was afgewaaid, 

nieuw lood is gelegd.  

De restauratie van de beide torens 

blijkt een kostbaarder werk te zijn, dan was 

voorzien, bizonder omdat de daken al in een 

vervallen toestand verkeerden .Ook deze 

daken zijn nu goed voorzien  van een nieuwe 

bekleding, terwijl men nog steeds bezig is de 

rest van het muurwerk opnieuw te voegen 

en te voorzien van nieuwe zogenaamde 

“profielstenen “ (stenen met schuine of ron-

de kanten, die apart moeten worden gezaagd 

of gebakken), die op verschillende plaatsen 

geheel los bleken te zitten, zodat het te 

verwonderen was dat er nog niet meer naar 

beneden gevallen waren. Ook de glas in 

lood ramen bleken op verschillende plaat-

sen stuk te zijn, zodat ook deze nog goed 

moeten worden bijgewerkt. 

Een en ander zal nog wel even duren 

en dan spreken wij nog niet van de inwendige 

vernieuwing, die hierna nog zal moeten vol-

gen. Het feit dat momenteel deze restaura-

tie aan de gang is, was aanleiding eens na te 

gaan , wanneer en door wie onze kerk ge-

bouwd werd. 

Uit verschillende oude brieven blijkt 

dan dat op de kerkvergadering van 24 mei 

1888 door het toenmalige kerkbestuur, be-

staande uit C. v. Kessel, pastoor, de heren 

G. van Poppel en M. Vogels, kerkmeesters, 

besloten werd tot het bouwen van een nieu-

we kerk, die oorspronkelijk begroot was op 

een bedrag van f 57.000,-. Aangezien men dit 

bedrag te hoog vond meende men te kunnen 

bezuinigen tot de som van f. 47.000,-  -            

f. 49.000,- . Blijkbaar heeft men al vanaf het 

begin het plan gehad de twee torens die in 

het plan waren opgenomen, niet uit te voe-

ren.Het benodigde geld meeende men op de 

volgende wijze bijeen te krijgen: 

1. Een intekening van de Gemeentena-

ren (Tongelre was toen nog een afzonder-

lijke gemeente met als burgemeester de 

heer van de Ven) voor een bedrag van f. 

10.000,- ,in drie jaarlijkse termijnen. Men 

was hier reeds mee begonnen, want als laat-

ste termijn werd genoemd 29 augustus 

1889.

2. Een subsidie van de gemeente Ton-

gelre volgens een besluit van 8 augustus 

1887 voor een bedrag van f.5800,- . Het is 

interessant hierbij te vermelden, dat hierbij 

als voorwaarde werd verbonden dat de ou-

de toren zou worden afgebroken en dat het 

gemeentebestuur het recht zou blijven hou-

den bij gelegenheid van verjaardagen van 

leden van het koninklijk huis, gebruik te ma-

ken van de torens om de vlag uit te steken 

en daartoe steeds in het bezit moest zijn van 

een sleutel. Alsmede moesten er twee luik-

lokken aanwezig zijn (die blijkbaar konden 

worden overgeplaatst uit de oude toren) en 

een uurwerk met slagwerk, dat later inder-

daad werd geplaatst. 

3. Een geldlening van f. 22.000,-  . Oor-

spronkelijk was het de bedoeling geweest 

een bedrag van f. 30.000,- te lenen, maar 

men was bang de rente niet te kunnen op-

brengen. 

4. Borgstelling door pastoor van Kes-

sel met zijn inkomen en het kostgeld voor 

zijn kapelaan (sedert 1885 was er officieel 

een kapelaan) voor de interest voor het op-

genomen geld. Hieraan werd evenwel de 

last verbonden, dat 100 jaar lang na zijn 

dood jaarlijks een H. Mis zou geschieden 

voor zijn zielerust. 

Uit alles blijkt wel dat het voor de 

pastoor van toen niet zo eenvoudig was al-

les voor elkaar te krijgen, maar hij mocht 

daarbij rekenen op de steun van de parochi-

anen. 

Dit moge blijken uit een brief, geda-

teerd 19 mei 1888, waarop de namen voorko-

men van verschillende mensen die toen 

reeds begonnen waren met graafwerkzaam-

heden van het af te voeren zwarte zand. Er 

staan de volgende namen op. 

 A. BBloks, JJ. BBoeren, GG. HHuijsmans, HH.

Jansen, GG. van de VVen, JJ. van NNunen, BBerk-

vens, KKrekels, SSanders, van BBoogaart en 

Koolen. 

Ondanks de hulp die de pastoor van 

zijn parochianen  mocht ondervinden, bleek 

de eindafrekening van de oorspronkelijke 

aannemingssom veel hoger te liggen , name-

lijk f.57155,86. 

Het was voor het kerkbestuur een gro-

te last, aanvankelijk blijkbaar te groot, 

aangezien de pastoor uitstel moest 

vragen voor de toegezegde jaarlijkse af-

lossing.Gelukkig is het later door vereende 

krachten mogelijk gebleken de algehele 

schuld af te lossen 

            DDe pastoor besluit zijn verhaal om 

toch de toegezegde gezinsbijdrage te vol-

doen om  de kosten van de restauratie te 

kunnen betalen. 
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Zes maanden stage in Honduras, deel 4

Er is natuurlijk alweer een hoop gebeurd. We zijn 
uiteraard nog steeds bezig met geld uitgeven want 
een hele hoop mensen hebben een hele hoop ge-
stort! Super natuurlijk! En omdat wij zoveel geld 
hebben gekregen hebben we ook een aantal ande-
re weeshuizen bezocht waaronder een aidstehuis 
voor kinderen vanaf 0 jaar! Het tehuis opzich zag 
er super uit en de organisatie evengoed! Dit tehuis 
had niks nodig dachten wij... maar omdat de medi-
cijnen zo duur zijn.. en de regering niet het juiste 
medicijn kan leveren.. zijn er een helehoop kinde-
ren die weinig tot geen goede medicijnen krijgen. 
Er was wel een nieuw en veel beter medicijn maar 
het probleem daarmee was dat als je er eenmaal 
aan begon, moet je wel verder gaan met dat medi-
cijn omdat het anders minder goed functioneert. 
Als wij wat geld konden storten als begindonatie, 
zouden zij beginnen met fondsen te werven om dit 
door te zetten. Na even overlegd te hebben, heb-
ben wij besloten om voor 2000 euro aan medicij-
nen te doneren zodat ze er heel lang mee konden 
doen. Wij hadden hiervoor gekozen omdat dit te-
huis niet alleen verblijf biedt maar ook een goede 
opvoeding, opleiding, een behoorlijke toekomst... 
Alleen al de reactie van de vrouw was super!  

Toen we binnen kwamen in dit tehuis werden wij 
opgevangen door deze zelfde warme lieve vrouw 
wat later de stichtster van dit tehuis bleek en ze 
gaf ons de uitleg van een enorme wandschildering. 
Een grote boom met allemaal handjes- en voetjes- 
afdrukken met daarin een hartje, Casa (= huis) 
Corazon (= hart), met daarbij de namen. Bij een 
aantal van hen stond een kruisje, de inmiddels 
overleden bewoners van het tehuis. Erg indruk-
wekkend... Het greep ons aan, en met de weten-
schap dat de kinderen zeker goed terecht komen, 
een goede baan kunnen krijgen, een fatsoenlijke 
relatie.. ook doordat ze betere medicijnen krijgen, 
dat is voldoende.  

Afgelopen woensdag zijn Alieke en Loes samen 
met een collega van Casita naar haar dorpje dicht 
bij San Pedro geweest. Zij is alleenstaande moeder 
en ze vertelde ons over een kinderopvangcentrum 
waar haar kindje naartoe gaat als zij werkt. Het 
zou daar ook heel arm zijn. Wij hebben nog geld, 
dus waarom niet! Wij reden met de taxi door de 
wijken, en inderdaad erg arm. Na een tijdje lopen 
kwamen we dan aan bij een klein, maar toch ge-
zellig stulpje waar een hoop kinderen rondrenden. 
Zag er heel schattig uit! De vrouw die zich aan ons 
voorstelde was de moeder van Tirza (collega Casi-
ta). Het opvangcentrumpje was van haar. Wat 
overigens de enige in het hele dorp is. Doordat de 
mensen daar vrij arm zijn kunnen ze zich dus ook 
niet veel geld veroorloven om hun kinderen onder 
te brengen tijdens hun werk. En dus vraagt zij ook 
maar weinig geld waardoor er dus niet genoeg geld 
is om fatsoenlijke spullen te kopen. Na het bezoek 

aan het centrum zijn we voorgesteld aan een hele 
hoop mensen van de privé school voor de kinderen 
van het dorp, opgezet door de lokale kerk. Ook al 
is de kerk daar nog zo arm, alleen al door jongeren 
van de kerkgemeenschap in te zetten bij de scho-
len kom je al een heel eind. Fijn om te zien hoe de 
mensen elkaar daar zo goed helpen. De spullen die  
het centrum nodig heeft zijn niet heel erg duur, 
dus daar gaan we ook nog wat voor aanschaffen! 

Ik (Nikki)  ben 
afgelopen week-
end naar de  
bergen geweest, 
naar het hele 
arme dorpje ´El 
Eden´. Het hele 
weekend werd 
besteed aan de 
kinderen van het 
dorp, ongeveer 
300 kinderen. Ik ben samen met Anne-Wil (ons 
huisgenootje, die onlangs vertrokken is om te gaan 
reizen), haar vriend en een vrijwilliger die het dorp 
altijd ondersteunt, gegaan. We hebben met de kin-
deren gezongen, gekleurd en gespeeld. Ook had-
den we een clown geregeld die daar op maandag 
een paar uur lang de kinderen geamuseerd heeft! 
Hartstikke leuk dus.. Poppenkast  gehouden, touw-
getrokken, ballonnen  geblazen, etc. De kinderen 
hadden hard stevige schoenen nodig, dus zijn  we 
die zaterdag  gaan kopen. Enkele honderden paren   

rubberen laarsjes. Ook 
was er een ziekenhuisje 
waar ze medicijnen tekort 
kwamen. Heel af en toe 
krijgen ze wat medicijnen 
van de regering, maar 
nooit genoeg, terwijl deze 
juist zo hard nodig zijn. 
We zijn dan ook een hoop 
medicijnen gaan kopen 
voor het ziekenhuisje. 
Ook zijn we met zijn allen 
hotdogs gaan eten, met 
natuurlijk de bijbehoren-
de gebakken bananen en 

koolsla (?). Ook zijn er een hoop schoolspullen ge-
kocht voor het schooltje daar. Zo hebben we er 
met zijn allen een leuk weekend van gemaakt voor 
de kinderen daar! De mensen zijn heel dankbaar 
en wilden zelfs het 
laatste beetje eten dat 
ze nog hadden met 
ons delen! Het was 
dus erg onbeleefd als 
je het eten of drinken 
af zou slaan, dus heb 
ik toch maar gewoon 
alles meegegeten, en 
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ben er uitein-
delijk ook ziek 
van geworden.  

Maar ja.. uit-
eindelijk ging 
het me om de 
ervaring, en 
die was gewel-
dig! Ik zal 
nooit vergeten 
hoe ongelofe-
lijk aardig de mensen waren en zo dankbaar voor 
alle beetjes die ze krijgen.  Ik kreeg zelfs een brief 
van een mevrouw waarin ze me bedankte en be-
schreef hoe erg ze het vond dat ze me geen ca-
deau had kunnen geven, omdat we zo onverwacht 
kwamen. Anders hadden ze ons dus zelfs nog een 
cadeau willen geven!  

We hebben nog een aantal projecten waar we ons 
opgehaalde geld aan uit gaan geven, zoals Loes al 
beschreef. En al mochten we geld overhouden, dan 
wil ik zeker nog spullen kopen voor de mensen in 
de bergen!  

Nu nog een maandje, en dan zit onze tijd er hier 
alweer op. Wat is de tijd snel gegaan! Daarna nog 
1,5 maand rondreizen en weer terug naar het kou-
de Nederland. (Dan misschien inmiddels alweer 
wat warmer!)  

Tot volgende maand, 
veel groetjes van ons, vanuit het hete Honduras! 
Loes en Nikki 
Martje, Alieke.  

Wilt u nog een donatie storten, dan kan dat 
op  rekeningnummer 438927400 t.n.v. Martje 
van Vijfeijken. 

MOGGENDRIES EN HET WK 

Dit is alweer de derde keer dat ik jullie in Rond ‘t 
Hofke op de hoogte houd van de activiteiten van het 
WK-comité van de Moggendries.

Het WK Voetbal 
In het WK-comité begint bij sommigen van ons de 
spanning merkbaar te worden. Komen wij op tijd 
klaar met alles? Op Hemelvaartsdag zijn we met veel 
enthousiasme de straat gaan versieren. Ja, in de re-
gen en de wind. Het WK-comité was paraat, natuur-
lijk ook met hulp van enkele vrijwilligers.Helaas, 
waren de weergoden ons de rest van de week niet 
goed gezind en zijn wij niet klaar gekomen met al 
onze vlaggetjes ophangen.[wij hebben 2,5 km. vlag-
getjesslingers ter beschikking] We hopen op beter 
weer en gaan dan weer verder. 

In de straat zijn al veel huizen door de bewoners zelf 
versierd. Als er een begint volgt de rest zo langza-
merhand vanzelf. MOGGENDRIES wordt ORAN-
JEDRIES..... 

Jammer genoeg zijn de onderhandelingen met de 
Lieshoutse brouwerij op niets uitgelopen. Het blijkt 
dat zij nooit aan sponsoring doen van zulke evene-
menten. Wij zouden al blij geweest zijn met enkele 
versieringen, maar ja. 

Wel heeft de heer Smolders van de Hyundai-garage 
uit Westerhoven beloofd voor enige zuilen ter versie-
ing te zorgen. Hyundai is dan ook één van de hoofd-
sponsors van het WK. Verder zijn wij nog in bespre-
king met Thijsco en volgens ons medelid waren zij 
positief over de onderhandeling. Wederom .... wij 
wachten af. 

Ook de media heeft veel aandacht aan onze straat 
geschonken: in de krant, in ‘t Hofke, live op de ra-
dio, een interview bij de KRO, Ons Net Eindhoven; 
zij maken ook tv-opnames tijdens het WK van de 
Moggendries en als klap op de vuurpijl [nog niet ze-
ker] komt SBS 6 met het programma van John de 
Wolf en Rebecca Loos met de Oranjebus langs. 

Nu dit was het voor deze keer, de volgende maand 
kan ik jullie laten weten hoe de eerste wedstrijden 
zijn geweest. Ik hoop voor Nederland succesvol en 
laten we hopen dat het weer voor ons allemaal zal 
meewerken, misschien een 
worst voor de heilige Clara??? 
Zou dat kunnen helpen??? 

Het Moggendries WK-comité. 

P.S. Een 2e beamer is nog  
altijd welkom. 
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VAKANTIEKLEURPLAATVAKANTIEKLEURPLAATVAKANTIEKLEURPLAAT

Naam: …………………………………………………………......

Adres: ……………………………………………………………...

Telefoonnummer: ……………………………………………..

Leeftijd: …………………………………………………………..

Stuur de kleurplaat met je naam, 
adres, telefoonnummer en leeftijd naar 

de redactie (Wijkblad Rond 't Hofke,    
't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)  

en misschien win jij wel een leuke 
prijs! 

33



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 

AJUINLUCHT 
APPELSCHIJFJE 
BIERVERBRUIK 
BOBBELEN 
DANSPLAAT 
DEALER 
DERRIEGROND 
DEURKOZIJN 
DREVEL 
DRUILER 
EEUWGETIJDE 
EIERWEKKER 
EMULSIE 
EPILEREN 
EVENZO 
FILMINDUSTRIE 
GEMERT 
HEFTIG 
HERSENWEEFSEL 
HIERACHTER 
INKLINKING 
KALIBER 
KIEMVERMOGEN 
KIFTEN 
KISTEN 
KLAPPEREEND 
KNUPPELTJE 
KORINTHE 
LINGERIE 
MIDDELS 
NONVLINDER 
OUDERWETS 
PERTINENT 
PIANOLA 
IETVERBOUWER 
RUGMAND 
SCHARRELEN 
SCHOOLINKT 
SECREET
SIKKEL 

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 augustus 2006 in het bezit 
te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is: 
‘wandelschoen’  

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
Harrie Tops 
Boxhornpad 10

De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 

De overgebleven 
letters vormen 

een woord.

T N E N I T R E P I L E R 
S O M A E E T A S T R E R 
K N U P P E L T J E E E V 
R V L O M P A E T U W E F 
E L S U A R E S G U I O R 
T I I D T M N L O N E N P 
H N E E S O I B S I E E L 
C D N R O N R D L C R T E 
E E U W G E T IJ D E H G H 
R R N E V Z K H E E O IJ E 
E I R T S U D N I M L I F 
D I E S H U D E R E R S T 
E I B I E R V E R B R U I 
R E I N R S V D U R O A G 
V R L K S M E N E R I B C 
O E A L E O E U D A K E B 
E G K I N E N K R A L O G 
T L K N W L T D E R N E Z 
R E K K E W R E I E E S R 
E E A I E I E O A M I G P 
M P D N F T K R A M A T U 
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E S IJ G S T K V W I A L O N A I P 
G O Z N E V E E H T N I R O K A R 

SNAAIEN 
SPEELGEREI 
STAMPEI 
STARTEN
TAVERNE 
TIMMERAAR 
TOEJUICHEN 
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TROMBONE 
VALUTAMARKT 
VALZIJDE 
VEENTREKKER
VERFOEILIJK 
VOETREM
VREDERECHTER

VREEMD 
VROEDKUNDE 
VRUCHTENGE-
LEI 
WAAIERDEUR 
ZIJDAK 
ZUURSMOEL 


