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De zinderende zomer van 2006 
 
Het is nog volop zomer als we deze uitgave van Rond ’t Hofke 
aan het samenstellen zijn. Wij zijn weer terug en hopen dat u 
een fijne vakantie heeft gehad. Of u nu weg bent geweest of ge-
woon thuisgebleven, goed weer hebben we allemaal gehad. Want 
wat was het warm!  
 
Een zeer warme julimaand die ons volledig van ons stuk bracht. 
Twee hittegolven, temperaturen boven de 35 graden en voor de 
thuisblijvers een steeds maar voortdurende verzengende hitte. 
Maar ook een maand van lange avonden op het terras of in de 
tuin, barbecuen en verkoeling zoeken aan het water. 
 
Langzamerhand krijgen we nu temperaturen waar wij in dit nor-
maal gesproken koude kikkerlandje beter tegen bestand zijn. We 
staan weer open voor andere activiteiten dan puffen, zweten en 
drinken.  
 
Tijdens de vakantie werd Tongelre opgeschrikt door een felle 
brand. Restaurant Gonzales (voorheen ’t wapen van Tongelre) 
aan de Muschbergweg 1 werd volledig in de as gelegd. Inmiddels 
hebben de slopers hun werk gedaan en is er een lege plek in 
Tongelre ontstaan. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op pa-
gina 20. 
 
Ook de Tongelrese meiden zijn weer terug uit Honduras. In deze 
uitgave kunt u alweer het laatste indrukwekkende verslag van 
hun belevenissen lezen.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke ge-
schreven 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. 

Beste buurtbewoners, 
 
 
Tijdens ons wekelijkse rondje joggen kreeg ik van Yvonne Rut-
ten de wisselpen toebedeeld en dat vind ik hartstikke leuk.  
 
Mijn naam is Henriëtte Damen. De meeste mensen uit Oud Ton-
gelre zullen ons huis waarschijnlijk beter kennen dan dat ze mij 
kennen. Wij wonen n.l. in de Loostraat op nummer 14, naast de 
hoogspanningsmast.  
17 Jaar geleden waren Hans en ik op zoek naar een ander huis 
en Toon en Tineke ((schoon)zus en zwager) wilden ook wel 
verhuizen. Met name zij waren op zoek naar een boerderij en 
wij gingen ‘just for fun’ met hun op pad. Op een goede dag 
kwamen we samen terecht in de Loostraat en werden stante pede 
verliefd op het erf van Willem Smits. Willem ging naar het be-
jaardenhuis en wij hebben, uiteindelijk via een veiling, de boer-
derij kunnen kopen. Veel Tongelrenaren zullen zich dat nog wel 
herinneren, want het was erg druk in de Merckthoeve die avond. 
Veiling van een gemeenteboerderij was toen nog betrekkelijk 
nieuw en - ook niet onbelangrijk - wie zouden er komen wo-
nen.....???  
 
Tja, en dan ga je je comfortabele gezinswoning inruilen voor 
een nostalgische boerderij die niet meer voldoet aan de woon-
normen van deze tijd en die ook nog niet geschikt is voor dubbe-
le bewoning. Dat was een hele stap, maar we hebben hem blij-
moedig genomen. Tenslotte waren allebei onze mannen met 
twee rechterhanden geboren en hadden we alle vier een overdo-
sis enthousiasme. Onze kinderen vonden vooral de hooizolder - 
nog helemaal intact - geweldig en wilden meteen al verhuizen. 
Omdat we wel klus- maar geen bouwervaring hadden, hebben 
we ruim de tijd genomen om tijdelijke behuizing op te bouwen, 
te tekenen, te plannen enz.. In maart 1990 begonnen we met de 
afbraak en daar hebben we precies een jaar over gedaan; we 
wilden zoveel mogelijk materiaal kunnen hergebruiken. Uitein-
delijk viel dat een beetje tegen en zijn alleen de stenen in het 
nieuwe gebouw teruggekomen. In de tussenliggende tijd hebben 
we ze wel 20 keer in de hand gehad: in de kruiwagen, uit de 
kruiwagen, opbergen, in de kruiwagen, uit de kruiwagen, bik-
ken, in de kruiwagen, uit de kruiwagen enz.. Sommige mensen 
worden vast al moe als ze dit lezen, maar wij bleven enthousiast, 
al moet gezegd: bikken gaat wel vervelen op den duur! Hans en 
Toon waren en bleven de bouwmeesters, maar Tineke en ik heb-
ben echt carrière gemaakt in die jaren: we zijn begonnen als 
cateraar en werden achtereenvolgens oppervrouw, rietbindster, 
metselaar, voeger, interieurontwerpster, schilder en decorateur.  
Daarnaast verzorgden wij vele rondleidingen. Je snapt dat wij 
een toptijd hadden. In elk geval denken wij met veel plezier en 
met nostalgische gevoelens terug aan die tijd. 
Tijdens de bouw vonden Hans en ik ook nog tijd om een oplei-
ding tot reflexzonetherapeut te volgen, omdat ook de natuurge-
neeskunde onze interesse had en heeft. 
Onze dochter Merel en Caren, de jongste telg van Toon en Tine-
ke hadden elk hun eigen pony. Zij hebben een geweldige tijd 
gehad bij ponyclub Prins Willem Alexander in Nuenen en veel 
prijzen binnengehaald op de concoursen. De stallen thuis bleken 
een prima plek om alle rivaliteit af te reageren: menig ruzietje 
werd er beslecht, waarbij ze elkaar soms bijna letterlijk met de 
riek om de oren sloegen. Maar tjonge, waar blijft de tijd. Na 7 

jaar namen wij, met enige weemoed, afscheid van ons gezellige 
houten huisje en trokken wij in de boerderij.  
Daarna nam voor ons het leven in de Loostraat weer zijn 
‘normale’ loop.  
Met betrekking tot de natuurgeneeskunde maakten Hans en ik 
kennis met de Bowen Techniek. Wij waren onder de indruk van 
de resultaten die je met deze zachte behandelmethode kunt be-
reiken en weer schoven wij aan in de schoolbanken. Wij beslo-
ten daarna om iets te gaan doen met al die opgedane kennis en 
vaardigheden en 2 jaar geleden zijn wij gestart met  

Inmiddels weten steeds meer mensen ons te vinden en zo is er 
weer een nieuwe fase aangebroken in ons leven. 
 
Onze dochters (omdat ik ook Toon en Tineke Claassen in dit 
verhaal heb opgenomen mag ik hier in meervoud spreken) zijn 
inmiddels volwassen en uitgevlogen, al vliegt er soms tijdelijk 
weer een terug op het nest. Wij zelf denken nooit meer aan ver-
huizen en vinden het, net als Harm en Yvonne Rutten, een voor-
recht om hier te mogen wonen. 
Hoewel de Loostraat op zich niet veel verloop heeft, zijn er in de 
afgelopen jaren toch een aantal nieuwe bewoners gekomen en 
hebben diverse percelen een ander aanzicht gekregen. Vandaar 
dat ik graag de wisselpen doorgeef aan alweer een Loostraat 
bewoonster: Hildegard Becker. 
 
Tot ziens! 
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ACHTER DE SCHERMEN VAN DE 
RIOOLWATERZUIVERING 

 
In het kader van de Dag van de Architectuur 2006 
openden op zondag 25 juni een aantal Eindhovense 
bedrijven en instanties deuren die normaal gesproken 
om allerlei redenen voor publiek gesloten blijven. Het 
thema was dan ook ‘Verboden terrein’. 

In Tongelre kon men een kijkje nemen op het terrein 
van de Rioolwaterzuivering Eindhoven aan de Van 
Oldenbarneveltlaan 1, waar een viertal rondleidingen 
werden gegeven. Het terrein is normaal gesproken te 
gevaarlijk om zonder begeleiding te betreden. 
 
Geprikkeld door nieuwsgierigheid naar de beloofde 
architectonische accenten verzamelden we ons om 
13.00 uur op het terrein van de Dommel voor het 
dienstgebouw waar een uitgebreide informatiestand 
was ingericht. We werden niet teleurgesteld. Tijdens 
de rondleiding kregen we een heldere uiteenzetting 
van het waterzuiveringsproces door een enthousiaste 
gids, waar nodig aangevuld door Joop Akkers, een 
van de verantwoordelijke architecten van bureau Ar-
chon uit Wijchen.  
Om u een idee te geven: de Rioolwaterzuivering 
Eindhoven is er een van negen innovatieve installa-
ties die het Waterschap De Dommel in haar 150.000 
hectare grote gebied heeft neergezet. Zij zijn samen 
goed voor de verwerking van gemiddeld 110.000.000 
m3 huishoudelijk en industrieel afvalwater per jaar. 
Eenmaal gereinigd worden die miljarden liters 
schoon water weer teruggegeven aan de natuur door 
ze te lozen in een nabij gelegen rivier.  
 
Door strengere eisen bij de waterzuivering was reno-
vatie van de gebouwen noodzakelijk. Bij de vervan-
ging van de verouderde gebouwen is men erin ge-
slaagd de nieuwe te voorzien van een dusdanige kleur 
en/of vorm dat er geen sprake meer is van een saai 
gebouw, maar dat er ook aan de buitenkant te zien is 
wat er binnen gebeurt. 

Op bijgaande foto´s krijgt u een impressie van de 
rondleiding. 
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Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige 
plekje in Tongelre zich bevindt?  
 

 
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaart-
je met daarop een nauwkeurige plaatsbepaling van 
het object samen met uw naam, adres en telefoon-
nummer naar de redactie: 
 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
’t Hofke 15 

5641 AH  Eindhoven 
 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door het wijkblad.   
 
Oplossing Wie Weet Waar juni / juli: 
 
De juiste oplossing van Wie Weet Waar van de 
maand juni/juli is ingestuurd door  
 

zr. Petra van Mierlo.  
 
‘De winnende vlinder staat op de hoek van het 
Spanvlinderplein met de Bessenvlinderstraat, als je 
met je rug naar de flat toe staat op het Spanvlinder-
plein is het de meest rechtse vlinder.’ 

DAHLIACLUB SINT MARTINUS 
OPGERICHT 1935 

 
Wij nodigen u uit voor een bezoek aan onze 

 
DAHLIASHOW 

 
in de hal van basisschool De Boog aan de  

Koudenhovenseweg Zuid 202 te Eindhoven 
 

De show wordt gehouden op  
zaterdag 16 en zondag 17 september 2006. 

 
De opening is zaterdag van 17.00 tot 20.30 uur 

en 
zondag van 11.00 tot 18.00 uur. 

 
Na de sluiting op zondag is tevens de trekking van 

onze loterij. 
 

Aan bloemsierkunst en arrangement is op de show 
veel aandacht besteed. 

 
Tevens nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze 

dahliatuin op 
 zondag 1 oktober 2006,  

tussen 12.00 en 16.00 uur, tijdens de 
 

OPEN DAG 
 

 
De dahliatuin is gelegen aan de  

Loostraat te Eindhoven. 
 

Beide evenementen zijn gratis toegankelijk. 
 

Bestuur en leden stellen  
uw bezoek aan de show en open dag zeer op prijs. 

7 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Schemer kuieren  
in Tongelre 

 
Vorig jaar hadden we al aangekondigd 
‘kuieren in Tongelre’ te organiseren met 
als thema vleermuizen, en nu is het dan 
zover.  
 
Vrijdag 15 september bent u van harte 
welkom bij de Philipsboerderij.  
 
We komen samen om 19.00 uur en we 
beginnen met een kopje koffie etc.. 
Vanaf 19.30 uur lopen we met een echte 
vleermuizenkenner mee, op zoek naar 
deze kleine duistere nachtdiertjes, in het 
kasteelbos en rond de boerderij. 
 
Als de wandeling achter de rug is en alle 
vleermuizen uit onze haren ontknoopt 
zijn, staat er natuurlijk nog een heerlijke 
verrassing te wachten bij het vertrekpunt. 
(De Tongelrese gezelligheid!) 

De kosten voor deelname bedragen  
€ 5.00 voor volwassenen en € 2.50 voor 
kinderen t/m 12 jaar. 
Het is wel handig dat je je van tevoren 
even opgeeft bij: 

Kees van Grevenbroek: tel. 281 43 42  
 
Ik hoop jullie graag weer te ontmoeten. 
 
Met groene groet `t Wasventje 

Tuintip van de maand augustus: Houden van hortensia´s 
door Jeroen Soontiëns 

 

In de zomermaanden is de hortensia een blikvanger in de tuin. 
De grote bloemen blijven maandenlang mooi en hebben uitge-
bloeid vaak ook nog een fraaie vorm. Het is meestal niet hele-
maal duidelijk of je een hortensia nu wel of niet moet snoeien. 
Hopelijk zal deze tuintip daarin duidelijkheid brengen. 
 
De ´gewone´ of boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) is 
het meest algemeen. Dit is de soort met glanzende bladeren en 
bol- of schermvormige bloemen. Deze plant wordt 1,5 tot 2 
meter hoog en bloeit op de overjarige takken. U kunt deze 
plant niet kort snoeien in de herfst. De aanleg van de bloem-
knoppen voor het volgende jaar vindt al in augustus plaats. U 
snoeit in de herfst dus de bloemen voor het volgende jaar weg.  
Wel kunt u een volwassen struik uitdunnen. Dit doet u door de 
oudste takken bij de basis van de struik weg te knippen, maar 
wel zodat er nog voldoende takken overblijven. Dit principe 
kunt u jaarlijks herhalen. Wanneer u de struik een keer hele-
maal wilt verjongen dan kan dit natuurlijk. De hortensia is een 
sterke plant en zal door de snoeibeurt reageren met een krach-
tige groei. Wel zult u het dan een jaar zonder bloemen moeten 
doen. 
 
Een andere popu-
laire hortensia is 
de hortensia Anna-
belle (Hydrangea 
a r b o r e s c e n s 
‘Annabelle’). Deze 
plant draagt enor-
me roomwitte bol-
bloemen en is een 
ve r d i e n s t e l i j ke 
schaduwplant. De 
bladeren zijn groot 
en lichtgroen. De Annabelle is een soort, die op de jonge 
scheuten bloeit en kan dus jaarlijks worden teruggesnoeid. Dit 
doet u eind maart tot half april. U knipt de plant terug tot de 
hoofdvertakking op 50 cm. Hij groeit dan in één seizoen mak-
kelijk uit tot 125 cm hoogte. 
 
De groep van pluimhortensia´s (Hydrangea paniculata) is mak-
kelijk te herkennen aan de bloemvorm. Deze soorten hebben 
pluimvormige bloemen aan het einde van de takken, die ook 
wel schapenkoppen worden genoemd. De pluimhortensia kan 
gemakkelijk in het voorjaar worden gesnoeid. Snoei de plant 
in het voorjaar 50 tot 75 cm terug.  
 
Zoekt u nog een mooie plant voor uw tuin dan is de eikenblad-
hortensia (Hydrangea quercifolia) een aanrader. Deze soort 
bloeit met grote roomwitte pluimen en heeft prachtig brons 
verkleurend blad. Hij wordt vanaf deze tijd steeds mooier. 
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De diensten in onze parochie 

 
Eerste vrijdagviering 

 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehou-
den ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoe-
ting in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 
 
In de eucharistievieringen van het weekend van 16 en 
17 september is het thema vredesweekend. 
 
 

Familieberichten 
 

Overledenen 
 
Gerard Dekkers, 67 jr., Tongelresestraat 
Rie van Loon-Moerland, 88 jr., Molijnstraat 
Felix Thijssen, 82 jr., Ds.T.Fliednerstraat 
Toon Nass , 76 jr., Urkhovenseweg 
Marietje van de Bogaert-Remie, 96 jr., Molijnstraat 
Mary van Rodijnen-van de Burgt, 92 jr., Molijnstraat 
Jes Gielissen-de Greef, 82 jr., Esdoornstraat 
Lies de Greef- Gielissen, 90 jr., Mortierlaan 
Netje van Kessel- Schilders, 93 jr., Molijnstraat 
Wiet Beckers, 85 jr., Urkhovenseweg 
Dimf Brouwers, 68 jr., Pretoriastraat 
Silvia Staals-Wullems, 58 jr., Tongelresestraat 
Tiny de Goeij, 50 jr., Losser 
Martha Sleegers-van den Bogaard, 98 jr., Molijnstraat 
Dina Spijkerboer-van den Dungen, 93 jr.,  
 Gen. Bradleylaan 
Mientje Goossens-van Engelen, 84 jr., Molijnstraat 
Riek de Natris, 80 jr., Mortierlaan 
Dave Smith, 83 jr., Kluizenaarstraat   
Mies  Stok-van Lienden, 89 jr., Waddenzeelaan 
 
 
 
 

Dopen 
 
Laurens Pols, Elandsgang 
Roef Kengen, ’t Hofke 
Kiki Bonnemaijers, Wolvendijk 
Felly Makiby, Memlinckstraat 
Juliette Busch, Kivietlaan 
Cloë Smits, Midaslaan 
Luc Waterman, Bagelaarstraat 
Alwin van Stekelenborg, Ruysdaelbaan 
Kyara Paskal, Ruysdaelbaan 
Thijmen Keeris, Singapore 
 
Jubileum 
 
18 mei, Mevrouw Mangelmans, Molijnstraat 100 jaar 

 
 

Opening werkjaar 
 
We willen samenkomen in een viering van woord en 
gebed op woensdag 20 september om 19.00 uur in de 
Jozef- en Mariakerk. Na afloop van de viering is er ge-
legenheid elkaar te treffen onder het genot van een kop 
koffie of een drankje. We zouden dan graag van u wil-
len horen hoe door u tegen het pastorale werk en de 
liturgische bijeenkomsten aangekeken wordt. Wat vindt 
u goed? Wat mist u? Waar zou meer aandacht naar uit 
moeten gaan?  
Om een antwoord op deze vragen te krijgen, worden 
voor deze viering niet alleen onze vele vrijwilligers uit-
genodigd, maar ook alle andere parochianen.  
 
U bent dus van harte welkom. 
 
Paul Peters, pastor 
 
 

Kun je zingen, zing dan mee! 
 
Vind je het fijn als er tijdens de eucharistievieringen en 
de woord- en communiediensten mooi wordt gezon-
gen? Gelukkig hebben we in onze parochie diverse ko-
ren die de vieringen mee verzorgen en ons gezamenlijk 
zingen ondersteunen. 
 
Maar er zijn af en toe ook vieringen waar geen koor of 
cantor beschikbaar is. Het zou mooi zijn als dan een 
klein groepje parochianen de samenzang zou kunnen 
ondersteunen.  
Wij willen graag na de zomervakantie met zo’n cantor-
groepje van start gaan. De bedoeling is dat we de liede-
ren en acclamaties uit het boekje mee inzetten zodat 
iedereen lekker mee kan zingen. 
 
Hoe vaak, wanneer en wat we precies gaan zingen 
kunnen we tijdens de eerste oefensessie nader afspre-
ken. Lijkt het je wat om mee te doen? Geef dat dan 
even door aan het parochiecentrum, Molijnstraat 5,  tel:  
281 20 25. 
Je krijgt dan een uitnodiging voor de eerste oefensessie 
na de vakantie. 

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindho-
ven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 

Normale dien-
sten 

Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of 
woord- en 
communie-
dienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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Wij zien er naar uit om met een enthousiast groepje te 
starten! 
 
Henny Peeters en Feli Platzer 
 
 

Ouderavond vormsel 
 
In onze parochie worden kinderen uit groep 7 en 8 uit-
genodigd voor het vormsel, dat eens in de twee jaar 
gevierd wordt.  
Maar wat is het vormsel eigenlijk, en waarom zeggen 
we dat het bij de doop en de eerste communie hoort? 
Veel ouders weten dat niet (meer) en vinden het moei-
lijk om de vragen van kinderen te beantwoorden.  
 
Daarom nodigen wij ouders van vormelingen uit voor 
de informatieavond over het vormsel en de voorberei-
ding daarop, op: 
  
maandag 4 september om 20.00 uur in het parochie-
centrum aan de Molijnstraat.  
 
 

Ouderavond eerste communie 
 
Zoals ondertussen bekend is, duurt de voorbereiding 
op de eerste communie bijna een schooljaar lang. We 
gaan al snel van start met de eerste ouderavond: 
  
maandag 11 september van 20.00-21.30 uur in de 
zijzaal van de Antoniuskerk, 
maandag 18 september van 20.00-21.30 uur in het 
parochiecentrum aan de Molijnstraat.  
 
 

Kindercatechese 
 
Voor alle kinderen in groep 4 t/m 6:  
Dit jaar is er maandelijks kindercatechese: op zondag-
morgen om 9.30 uurin de bovenzaal van de Antonius-
kerk en op dinsdagmiddag om 16.00 uur in het paro-
chiecentrum.  
Elke maand wordt op beide plekken hetzelfde thema 
behandeld.  
  
De eerste keer is op: 
zondag 10 september om 9.30 uur in de Antoniuskerk 
dinsdag 5 september om 16.00 uur in het parochie-
centrum aan de Molijnstraat . 
 
Kom eens kijken waar we dit jaar mee aan de slag 
gaan! 
 
 

Doopvoorbereiding 
 
Op donderdag 14 september is er de voorbereidings-
avond voor alle ouders die op zondag 24 september 
hun kindje laten dopen. De avond begint om 20.00 uur, 
in het parochiecentrum aan de Molijnstraat  
 
 

Viering voor de communicanten van dit jaar en vo-
rig jaar 

 
Voor de gezinsviering in september nodigen we alle 
communicanten van vorig jaar uit voor hun tweede 
communie! De communicanten van dit jaar zijn welkom 
om eens te komen kijken hoe dat er aan toe gaat…. 
 
De gezinsviering is op zondag 24 september om 09.30 
uur in de Antoniuskerk. 
 
 

Leerhuis dit najaar en voorjaar 
 
We spreken vaak van het gaan van een geestelijke of 
spirituele weg in het leven. De vraag is echter wat we 
daarmee bedoelen. Wat is een innerlijke of geestelijke 
reis? Wat is het doel van deze reis? Is deze reis voor 
iedereen of alleen voor monniken in een klooster? 
Er is geen definitie vooraf voor deze innerlijke reis. Wel 
gaat het om een omvormingsproces in het gebeuren 
tussen God en de mens op deze weg. 
Om daar zicht op te krijgen gaan we te rade bij verschil-
lende godsdiensten, de bijbel en bij de mystici die deze 
weg gegaan zijn zoals Augustinus (Belijdenissen), Tho-
mas Merton (Louteringsberg), Paulus, Caterina van 
Siena en Therese van Lisieux. 
 
Het omvormingsproces, waar het op deze weg om gaat 
bestaat uit vijf lagen: 
 
1. de omvorming in schepping d.w.z. opnieuw be-

wust worden van je Godsrelatie 
2. de omvorming in herschepping d.w.z. je bewust 

opnieuw toekeren tot God 
3. de omvorming in gelijkvormigheid d.w.z. van bin-

nenuit gaan aanvoelen waar de innerlijke weg op 
gericht is 

4. de vormgeving in liefde d.w.z. door deze omvor-
ming rusten God en de mens volkomen in elkaar, 
doordat de mens wordt binnengevoerd in het bin-
nenste van Gods liefde 

5. de omvorming in heerlijkheid. Hierbij betreden we 
de weg voorbij het einde. Hierover weten we 
niets. We vangen er slechts een glimp van op, 
doordat de omvorming in liefde een schets bevat 
van de omvorming in heerlijkheid. 

 
Tenslotte lezen we een autobiografie van een heden-
daagse religieuze om ook concreet deze lagen van om-
vorming te kunnen onderscheiden en zo mogelijk te 
herkennen van wat er mee resoneert in ons eigen le-
ven. 
 
Tijd: elke eerste donderdag van de maand, ’s avonds 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de 
Meerkollaan (5 oktober, 2 november, 7 december, 4 
januari, 1 februari, 1 maart). 
 
Bij voldoende belangstelling ook ’s ochtend van 10.00 
tot 12.00 uur in het parochiecentrum aan de Molijn-
straat. 
Informatie: 2811324, pastor Th. v.d. Elzen. 
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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 

Bevrijdingsmarkt 
 

Op zondag 17 september vindt er weer 
rondom Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis de tradi-

tionele “Bevrijdingsmarkt” plaats. 
Van 12.00 tot 17.00 uur. 

 

Voor iedere particulier is dit een gelegenheid bij 
uitstek om zijn spullen aan de man te brengen, 

daar deze markt veel bezoekers trekt. 
 

Tijdens de markt is er “live-music” aanwezig en 
zijn de bar en het terras van ‘t Oude Raadhuis 

geopend. 
Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd 
en een springkussen! Ten bate van ‘t wijkcen-

trum is er een enveloppen loterij. 
 

Het is natuurlijk verstandig van tevoren een 
kraam te huren. 

 
Hiervoor kunt u tot 8 september bellen met de 

conciërge van ‘t Oude Raadhuis,  
tel. 040-2811737. 
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Vallen de zondagen u soms ook zo lang ? 
 
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis heeft sinds januari de deu-
ren op de zondagmiddag geopend om wijkbewoners in de 
gelegenheid te stellen de  
 

zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur  
 

door te brengen met het leggen van 
een kaartje, biljarten, sjoelen of ande-
re spelletjes die we in huis hebben. 
 
Natuurlijk kunt u ook gewoon wat met 
elkaar buurten of simpelweg even bin-
nen lopen voor een kopje koffie. 
 
We willen u dit graag nog eens laten weten. Misschien is 
het voor u ook een fijne gelegenheid om eens een zon-
dagmiddag wat anders te doen en kennis te maken met 
uw wijkbewoners. Dat hoeft dan echt niet elke zondag, 
dat is natuurlijk uw eigen keuze.  
 
Graag tot ziens. 

Engelse les 
 
Ook dit jaar zijn er weer Engelse lessen in ‘t Oude Raad-
huis: 
• op maandagmorgen, anderhalf uur per les 
• Van eind september tot Pasen 
• Nog enkele plaatsen vrij bij de iets-gevorderden 
• Veel spreken, boek en werkboek 
• Geen diploma’s, wel héél gezellig 
Inlichtingen: Thea Koot, tel. 290 80 92 (rond 18.30 uur) 

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. 
Info telefoonnummers: 281 06 73, 281 47 82, 281 39 5  

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. 
 
Woensdagavond—Kienen 
Elke 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur. Toe-
gang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al 
de hele avond meespelen. 

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.  
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Moggendries en het WK voetbal 
 
Helaas het WK is voorbij en was voor het Oranje-elftal na 4 wedstrijden al over.  
Wij, in de Moggendries, hebben echter 4 geweldige voetbalfeesten gehad. 
 
Bij de openingswedstrijd waren we met ca. 130 personen. 
Even was er nog paniek: het weer was te mooi….. De beamer-projectie kwam niet 
voldoende uit de verf. Het zal toch niet waar zijn, op alles voorbereid en geen wed-
strijd te zien. Met vereende krachten zijn we de moeilijkheden te boven gekomen. 
De drank vloeide rijkelijk en de snacks in de pauze werden erg gewaardeerd. 
 

De Oranjedries is nu weer Moggendries, 
ook weer fijn. 
 
Wij hebben het samen erg gezellig gehad 
en zijn als straat erg tevreden over het re-
sultaat.  
 
Als WK-comité bedanken we iedereen die 
het mogelijk heeft gemaakt dit mee te mo-
gen maken. 
 
Wij zijn blij dat alles zo 

goed is verlopen en zetten ons voor 
de volgende voetbalmanifestatie na-
tuurlijk ook weer in. 
 
Het Moggendries-comité 
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Zo kan het ook!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 brand 25 juni 2006 sloop 20 juli 2006 na de sloop 28 juli 2006 
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Alweer het laatste verhaal vanuit Honduras! 
 
Dit wordt dan alweer ons laatste verhaal vanuit 
Honduras, want over 11 dagen zitten we alweer in 
het vliegtuig terug naar Nederland. Lijkt me toch 
wel weer even erg wennen om na zo´n lange tijd 
je familie en vrienden weer terug te zien, weer in 
je eigen bed te slapen, weer frikadellen, hagelslag, 
kaas te kunnen eten, je kleren weer eens gewoon 
in een wasmachine wassen in plaats van met de 
hand en weer eens andere muziek te horen dan 
Salsa, Regeaton, Bachata en Punta. Maar toch zul-
len we ons inmiddels ´tweede thuis´ heel erg gaan 
missen! Want wat hebben we hier veel meege-
maakt, gezien en gedaan en wat hebben we hier 
veel lieve vrienden en kennissen gekregen. 
 
Ons afscheid bij Nueva Esperanza en Casita was 
zwaar. Het gaf mij een vreemd gevoel dat ik al de-
ze kinderen nooit meer terug zal zien en niet zal 
kunnen weten wat er van hen terecht gaat komen. 
Vooral met het idee in mijn achterhoofd dat de 
nieuwe regering heeft besloten dat alle tehuizen 
van de IHNFA moeten worden gesloten, omdat er 
te weinig geld is om al deze kinderen te onderhou-
den en ze hierdoor in te slechte omstandigheden 
leven. Het lijkt mij een goede conclusie dat ze in 
verkeerde omstandigheden leven, maar wat ge-
beurt er straks; alle kinderen terug de straat op? 
Helemaal geen kansen meer krijgen in het leven? 
Weer alleen maar bezig zijn met 
overleven? 
Ik kan er niet aan denken. Ho-
pelijk duurt het maken van ver-
anderingen door de regering zo 
lang (zoals met alles in Hondu-
ras) dat de twee jaren alweer 
verstreken zijn en er weer een 
nieuwe regering gekozen wordt. 
Misschien komen zij met een be-
ter idee. (..?) 
 
De kinderen vonden het erg 
jammer dat we weggingen, ook 
al zijn zij inmiddels wel gewend 
dat iedereen komt en ook weer 
gaat; ouders, vriendjes en vrien-
dinnetjes, personeel en dus ook 
de vrijwilligers. Voor hen bete-
kent het vooral; geen knutsel-
klasjes meer, dus nog minder te 
doen door de dag heen en nog minder aandacht. 
Het enige wat wij dus eigenlijk nog konden doen 
was van ons afscheid een leuke dag maken. Eerder 
hadden wij voor de kinderen van het dorpje El 
Eden in de bergen al een clown ingehuurd, deze 
wilde voor de kinderen van Nueva nog wel een 
paar uur komen. Ook hadden we van tevoren 60 
snoepzakken gemaakt voor de oudere kinderen en 
wat snoepgoed voor de kleinere kinderen meege-
nomen. De clown was natuurlijk echt een groot 

succes, hij zorgde voor veel blije gezichtjes! 
In dezelfde week van ons afscheid, kwam dan ook 
het afscheid van Alieke die jammer genoeg niet 
met ons meeging op reis.. Heel vreemd dat ze er 
ineens niet meer bij zou zijn na 5 maanden!     
 
27 Juni zijn we dan begonnen aan onze rondreis 
door Centraal-Amerika. Loes en Martje moesten 
binnen een aantal dagen het land uit voor weer 
een nieuw visum, dus besloten we om eerst naar 
El Salvador te gaan en daarna weer terug naar 
Honduras naar het eiland Utila. Na een aantal da-
gen in El Salvador te zijn geweest gingen we dan 
terug; maar helaas zonder visum, want volgens de 
ambassade waren we illegaal in El Salvador ge-
weest omdat we geen stempel hadden in ons pas-
poort..!! Dat hadden wij ook opgemerkt en nage-
vraagd, maar die hadden we echt niet nodig vol-
gens die mevrouw… Nou, na veel uitleg en gebel, 
bleek het toch goed te zijn, maar moesten we wel 
zo snel mogelijk Honduras uit. Daarna bleek dat er 
bepaalde regels veranderd waren, waardoor we 
alleen nog een nieuw visum konden krijgen in 
Mexico en Costa Rica. Eigenlijk was de planning 
om naar Utila, Guatemala, Belize en Mexico te 
gaan, maar uiteindelijk hebben we het helemaal 
anders gedaan; El Salvador, Nicaragua, Costa Ri-
ca, Panama. En toen weer helemaal terug naar 
Honduras om ons duikbrevet te gaan halen op Uti-
la.  

De tijd is echt ongelofelijk snel 
gegaan, heel veel meegemaakt, 
heel veel gezien. De beste en 
mooiste plek was toch wel: Puer-
to Viejo, dit ligt in Costa Rica, 
een heel leuk stadje waar je je-
zelf helemaal in de reggae-sfeer 
bevond! Net klein Jamaica, relax-
te sfeer, veel Bob Marley muziek, 
donkere mensen en vooral veel 
rasta-haar! In Panama zijn we op 
de Bocas del Toro eilanden ge-
weest. Héle mooie witte zand-
stranden en een helderblauwe 
zee! Voor ons ook heel erg gezel-
lig uitgaansleven. Nog een mooie 
plek was Lago de Apoyo in Nica-
ragua. Een prachtig helderblauw 
kratermeer waarin zoet en zout 
water bij elkaar kwam uit de om-
ringende bergen. Door de krater 

op de bodem was het water lekker warm en kwam 
er af en toe een lavasteentje voorbij gedreven. (ja 
echt, die stenen kunnen echt drijven!)  
En zo zijn er nog zoveel andere mooie plekken 
waar we geweest zijn om nooit te vergeten..  
 
Nu ik dit laatste verhaal typ, zijn we op het eiland 
Utila. We hebben inmiddels 3 dagen gedoken, 
waarvan vandaag de dag voor het eerst tot 12 me-
ter diep bij het prachtige koraalrif, een geweldige 
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ervaring! Morgen gaan we nog wat dieper naar 18 
meter en als het goed is zijn we na morgen einde-
lijk echt Open Water Divers! 
 

Het laatste weekend gaan we voor de laatste keer 
naar Tela, om afscheid te nemen van al onze 
vrienden en kennissen en dan de volgende dag 
’alweer’ naar huis!  
 
Wij willen iedereen bedanken voor jullie interesse 
in onze reis en belevenissen en voor al jullie ge-
weldig gulle donaties voor de wees- en straatkin-
deren van Honduras!! Dankzij jullie hebben we zelf 
in totaal 6.000 euro opgehaald, waarna dit bedrag 
nog eens verdubbeld is door Stichting Utopa!!  
We hadden nooit kunnen geloven dat we zoveel 
voor de kinderen hadden kunnen doen, zoals we 
nu gedaan hebben dankzij jullie!  
Hier een aantal van al onze uitgaven; 

- Donatie aan het weeskinderentehuis Casa 
Corazon, waar medicijnen van zijn gekocht 
voor deze kinderen die lijden aan Aids. 

- Donatie aan het opvangcentrum Integral, 
voor kinderen en volwassenen met het syn-
droom van Down. 

- Medicijnen, laarzen en schoolspullen voor 
de kinderen van het dorpje El Eden in de 
bergen.  

- Materiële donaties aan kinderdagverblijf; 
speelgoed, borden, etc. 

- 60 matrassen en een airco voor het adoles-
centen-tehuis Casita. 

- Etc. Etc. Etc. 
Anne-Wil, ons huisgenootje van de afgelopen 5 

maanden in Honduras is nog steeds woonachtig in 
San Pedro Sula, waar zij samen met haar vriend 
hard aan het werk is in het arme dorpje El Eden, 
aan de bouw van een ziekenhuisje. Dit is de 
’droom’ van iedere bewoner; betere medische zorg 
kunnen krijgen, omdat zij met een ziekenhuisje in 
hun eigen dorp, nooit meer dan een dag hoeven te 
lopen om bij een kliniekje in een ander dorp te ko-
men.. Vooral voor de oudere mensen is dit een 
probleem, niemand heeft een vervoermiddel. 
Anne-Wil heeft bijna het hele bedrag voor de bouw 
van het ziekenhuisje al verkregen via donaties, al-
leen is er nog lang niet genoeg geld voor de mate-
rialen die nodig zijn voor de gehele inrichting ervan 
en voor de uitbetaling van een dokter. Het zou ge-
weldig voor deze mensen zijn als dit mogelijk ge-
maakt zou kunnen worden voor hen! 
 
Daarom zou ik u willen vragen, of u misschien nog 
een extra donatie over heeft voor deze bewoners 
van het dorpje El Eden! 
 
Donaties kunt u storten op:  
 
Rekeningnummer 43 89 27 400  
t.n.v. Martje van Vijfeijken,  
 kinderen Honduras. 
 
De vorderingen van de bouw kunt u volgen op; 
http://annelive.web-log.nl/ 
 
 
Nogmaals willen wij u bedanken en wij gaan weer 
terug richting het oude vertrouwde Nederland! 
 
Veel groetjes, 
Nikki 
 
Martje, Loes en Alieke. 
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Op een snikhete maandagmiddag rijd ik richting Ne-
derwetten, op weg naar Pastor Peters. Enkele weken 
geleden heb ik met hem een afspraak gemaakt, na-
tuurlijk niet wetende dat het zo warm zou zijn. Ik heb 
al bedacht dat, als dit extreem warme weer een pro-
bleem mocht zijn, ik gewoon weer vertrek en een 
nieuwe afspraak maak, want zoals velen van u weten 
is Pastor Peters pas ziek geweest. In maart kreeg hij 
een hersenbloeding. Dat was voor hemzelf, maar ook 
voor de parochie Tongelre, even schrikken. Maar wat 
schetst mijn verbazing, nu drie maanden later staat hij 
me kwiek en monter op te wachten en dirigeert me 
handig naar een geschikt parkeerplaatsje.  
Gelukkig gaat het goed met hem, hij ziet er perfect 
uit, er is geen spoor van zijn ziek zijn meer te beken-
nen en vrolijk ver-
telt hij dat hij sinds 
kort ook weer mag 
autorijden en dat is 
een heel positief 
bericht. 
 
Pastor Cor Peters 
werd in 1932 gebo-
ren in Boekel 
(Arendsnest) en 
groeide daar op in 
een gezin van 11 
kinderen. Hij volg-
de in Uden de mid-
delbare school, zat 
daarna nog één jaar 
op het klein seminarie in St. Michielsgestel en zes 
jaar op het groot seminarie in Haaren en werd 31 mei 
1958 in de St. Jan door Mgr. Mutsaerts tot priester 
gewijd. 
“Daarna ben ik drie keer voor een postzegel ver-
huisd”, vertelt hij me. Ik kijk een beetje verbaasd. 
“Ja, kort na mijn wijding kreeg ik de eerste brief in de 
bus. Het was een voorgedrukt formulier waarop jouw 
naam en die van je voorganger werden ingevuld en 
tevens de plaats waar je benoemd werd. Voor mij was 
dat de Michaelparochie in Beek en Donk. Ik ben daar 
3 ½ jaar gebleven. Het was gebruikelijk om maar een 

korte periode in je eerste parochie te blijven, dat was 
ook goed, je had in die paar jaar met vallen en op-
staan veel geleerd en je kon dan weer met een schone 
lei ergens anders beginnen. 
 
In 1962 kreeg ik mijn tweede brief. Voor een postze-
gel gingen we naar iedere plaats waarheen de bis-
schop ons zond. Nu met een persoonlijk briefje van 
Mgr. Bekkers. Ik werd overgeplaatst naar Drunen, 
bekend om zijn Lips Scheepsschroeven fabrieken. 
Het was een sterk groeiende parochie met de eerste 
gastarbeiders. 
Tevens werd ik benoemd tot aalmoezenier van het 
jeugdwerk in de Langstraat. Dat was voor mij mede 
een aanleiding om met gespreksgroepen voor jonge-

ren te beginnen. 
 
De derde brief kreeg 
ik in 1965. Het was 
een meer uitgebrei-
de brief van bis-
schop Bekkers. Ei-
genlijk wilde ik niet 
naar een stad, maar 
als het een stad zou 
worden, dan het 
liefst Eindhoven en 
het werd Eindho-
ven; de Paulusparo-
chie. 
 
 

De gemoedelijkheid rond de Paulusparochie heeft me 
altijd aangenaam verbaasd. Ik heb er altijd fijn ge-
werkt. 
Omdat de pastoor in die jaren alle uitvaarten deed, 
had ik veel tijd om de parochie in te gaan en dat vond 
ik belangrijk. Je moet eerst een brug slaan naar de 
mensen anders, heb je niets te brengen.! Het volgende 
voorval is een duidelijk bewijs: 
Ik ging eens ter kennismaking op huisbezoek. Ik bel-
de aan.  
- “Wie bende gij?” 
- “Ik ben een maand in deze parochie en wil komen 
kennismaken.” 

Pastor Cor Peters 
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- “Ik heb niets met de kerk.” 
- “Dan ga ik maar verder.” 
Hij keek me nog eens onderzoekend aan en zei: “Je 
mag binnenkomen als je eerst belooft dat je drie uur 
blijft.” Na die belofte ging de deur open. In die drie 
uur heeft hij soms onder tranen zijn hele leven ver-
teld. 
Toen hij een half jaar later doodziek was stuurde hij 
zijn buurvrouw met de vraag of ik hem wilde komen 
bezoeken! 
Zo zie je wat het gevolg kan zijn als je tijd investeert. 
Tijd en een luisterend oor hebben voor mensen is es-
sentieel, want die ander kan ook een verhaal, een 
boodschap, iets kostbaars te vertellen hebben, niet 
alleen jij hebt een boodschap. 
Als ik opper dat er tegenwoordig voor dat alles geen 
tijd meer is, is hij het daar niet mee eens. 
“Het kan natuurlijk niet alle dagen, maar soms kan 
het wel. 
Als je iets belangrijk vindt dan maak je daar tijd voor 
vrij.” 
En dat Pastor Peters belangstelling voor anderen bo-
ven aan zijn prioriteitenlijstje heeft staan en dat óh zo 
gemakkelijk in praktijk brengt, wordt me in de loop 
van ons gesprek wel duidelijk. Ik moet er moeite 
voor doen om niet af te dwalen, hij moet het middel-
punt blijven, de rollen mogen niet omgedraaid wor-
den! 
 
Pastor Peters is tot zijn pensioen in 1997 in de Pau-
lusparochie gebleven. In die periode was hij 6 jaar 
assistent-deken en 12 jaar deken van Eindhoven. 
 
Hoe bent u in Tongelre verzeild geraakt? 
“Ik heb jarenlang met pastor Bressers samengewerkt. 
Toen na zijn overlijden mijn hulp gevraagd werd, heb 
ik meteen “ja” gezegd. Nu ga ik maandelijks een 
weekend voor in de vieringen in Tongelre en een 
weekend in de vieringen in de twee kerken van de 
parochie Woensel Oost.” 
 
Hoe vind u het werken in Tongelre? 
“Ik kom er met alle plezier, jammer dat er geen pries-
ter is die fulltime voor de parochie beschikbaar is. 
Die alle dagen open en onbevangen en samen met 
parochianen het pastorale werk ter hand neemt.” 
 
Kost het u veel tijd? 
“De voorbereiding vraagt de meeste tijd. Je moet het 
Bijbelverhaal van de zondag vertalen naar deze tijd, 
dat kost tijd, daar ben je mee bezig, je denkt er over 
na, het moet groeien, soms maak je iets mee wat toe-
passelijk is.” 
 
Hoe lang denkt u dit nog vol te houden? 

“Dat is moeilijk te zeggen, ik doe het altijd nog met 
heel veel plezier, het blijft boeiend. Ik vind wel dat je 
tijdig moet stoppen, er is niemand mee gebaat als je 
door blijft gaan terwijl het eigenlijk niet meer gaat. 
Het is een kunst om iets wat goed is op tijd af te slui-
ten, het is eigenlijk net als bij een feestje: je moet 
gaan als het nog leuk is.” 
 
Hebt u ook nog tijd voor hobby’s? 
“Ja zeker, ik geniet van de natuur, wandel en fiets 
graag. Ik heb vanmorgen al een heerlijk fietstochtje 
gemaakt. En ik ga altijd twee keer per jaar een week 
op vakantie. Vroeger waren daar skivakanties bij, 
maar tegenwoordig vul ik die anders in.” 
 
U bent nu 48 jaar priester. Er is in die jaren veel 
veranderd. De ontwikkelingen in de kerk zijn bij-
zonder snel gegaan. Hoe hebt u dat alles ervaren, 
hebt u niet vaak gedacht: Waar ben ik aan begon-
nen? 
“Toen ik in 1958 gewijd werd zagen wij de verande-
ringen al aankomen, het was voor ons niet zo onver-
wacht. Eerlijk gezegd vonden we het ook wel span-
nend om aan het werk te gaan in een kerk die volop 
in beweging kwam. 
In 1958 kwam ook de goede Paus Johannes XXIII die 
de ramen van de kerk wijd open zette. 
Ik heb altijd als stelregel gehouden: Je moet trouw 
blijven aan dingen die mensen als kostbaar en goed 
ervaren, soms zijn dat zaken uit het verleden en soms 
uit het heden. Daarbij moet je blijven kijken naar de 
concrete mens, die voor je staat. Met die regels kan ik 
nog steeds goed uit de voeten. Ik heb dan ook nooit 
spijt gehad van de stap die ik in 1958 gezet heb. Het 
blijft boeiend en ik ben dankbaar dat ik dit werk nog 
kan en mag doen.” 
 
Met deze veelzeggende woorden sluiten we ons ge-
sprek af. 
 
Even later word ik door Pastor Peters veilig de weg 
op geloodst en uitgezwaaid.  
Naar huis rijdend besef ik dat ik gesproken heb met 
een bijzonder aimabel man die met hart en ziel open 
staat voor zijn medemens. Een man die, in deze niet 
eenvoudige tijd, door toepassing van enkele kernach-
tige waardevolle regels staat voor zijn idealen en zich 
daar volledig voor blijft inzetten. 
 
Wij wensen hem alle goeds en vooral een goede ge-
zondheid toe en hopen dat Tongelre van dat laatste 
nog wat jaartjes mag meegenieten! 
 
De redactie 
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BARBECUERESTAURANT GONZALES 
IN “ROOK” OPGEGAAN 

 
 
 
 

 
In de nacht van 25 juni 2006 werd Tongelre opge-
schrikt door loeiende sirenes. 
Het “Wapen van Tongelre” – zoals het restaurant nog 
steeds in de volksmond genoemd werd - stond in lich-
terlaaie. 
 
Van 1969 tot 2000 was het Wapen van Tongelre het 
kloppende horecahart van Oud-Tongelre. 
 
Het werd destijds gerund door moeke Manders, zoon 
Gerrit en dochter Luus en was vanaf het begin een 
groot succes. Wie herinnert zich niet de vele bruilof-
ten, carnavalsfeesten, verkiezingen van het Menneke/
Vrouwke van het Jaar en de vele verenigingen die 
hier hun domicilie hadden. Maar toch ook vooral hoe 
Gerrit zijn klandizie vermaakte o.a. met strooien hoed 
en gitaar. 
 
De laatste vijf jaar was er Barbecuerestaurant Gonza-
les in gevestigd, maar wie zal niet met weemoed te-
rug kijken op het vele ver-
tier dat ooit op deze plek 
plaatsvond? 
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Bezorgersdag 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het was weer een gezellige middag 
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De weergoden waren ons gunstig 
gezind. 
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℡  238 60 00  

We hebben deze maand geen informatie van het Stadsdeelteam ontvangen. 

Noorwegen 
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Niet vergeten: We hangen de vlag uit tijdens de Bevrijdingsmarkt op 17 september. 
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Loket W zoekt een vrijwillige  
chauffeur voor eetpunt  

“t Oude Raadhuis” in Tongelre, 
 
 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en beschikt u 
over een auto, dan is dit misschien iets voor u. 
 
Voor eetpunt het Oude Raadhuis zijn we op zoek 
naar een vrijwillige chauffeur voor de dinsdag. 
 
U werk is van ±11.00 uur tot 12.00 uur en het is een 
prettige manier om iets voor anderen te kunnen bete-
kenen. De gemaakte kilometers worden vergoed.  
Woont u in Tongelre, heeft u tijd of wilt u meer in-
formatie bel naar Loket W, tel:219.33.00 en vraag 
naar Anja Alink 
 
Onze eetpunten zijn er voor ouderen die het fijn vin-
den als voor hen gekookt wordt, het gezelliger vin-
den met anderen de maaltijd te gebruiken of niet in 
staat zijn een warme maaltijd te bereiden.  
Op een eetpunt kan men samen met anderen tussen 
de middag een afwisselende warme maaltijd gebrui-
ken, mensen ontmoeten en een praatje maken. 
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voor acryl nagels op handen & voeten 
 

janneke wilbrink 
laar 15, eindhoven 

06-43056990 

Het Sint Catharina gilde Tongelre zal zich op de Bevrijdingsmarkt van  
17 september presenteren  

 

Het doel is om de mensen bekend te maken met het gildewezen in het algemeen en dit Tongelrese 
gilde in het bijzonder.  

Op 24 september, de datum van de kermis van Oud-Tongelre, zal op het Catharinahof aan de van 
Oldenbarneveltlaan een speciale wedstrijd te verschoten worden voor de inwoners van Tongelre.  

Er zal dan geschoten worden voor de titel Koning(in) van-Oud Tongelre. 

 

 
DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 

 
Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de 
opvang van dieren, met uitzondering van hon-
den en katten, en bieden ze weer te koop aan.   
 
Ook voor tweedehands kooien, voor advies en 
info, kunt u bij ons terecht. 
 
 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579  
 Mob: 06-18211671 
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
 GEMEENTE STRATUM – TONGELRE  

ONTMOETINGSKERK 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN  
MIDDAGDIENST. DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 
 

Babysithoek 

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

Anne de Jong (1988), Brabis 1a. Ervaren baby-
sitter. Bel voor kennismakingsgesprek: 251 67 75.  

Ik ben Sandra Dirkx (1990), woon op Brabis 57 en 
ik zou graag bij  u oppassen. Ik ben bereikbaar op 
06-15317910 of 040-2812657. Ik ki jk er naar uit 
om bij u op te passen. 

Wij zi jn Jennefer IJzermans (13 j.) Sati jnvl inder-
laan 61 en Marike Lammers (13 j.) Piersonhof 2.  
Wij wil len graag in het weekend op uw kinderen 
(o-6 jaar) passen. U kunt ons bereiken op tel.nr.  
040-2811654 Jennefer en 040-2817630 Marike. 

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. 

Tip van de maand: Een scheutje azijn in het spoelwater van de vaat zorgt voor meer glans en desinfecteert 

Recept van de maand augustus door de Karpendonkse Hoeve:  
 
GEMARINEERDE VERSE TONIJNFILET 
Op onze manier ‘Nicoise’ stijl  
(receptuur voor 4 personen)  
 
Ingrédiënten voor de tonijnfilet  
+/- 400 gram verse tonijnfilet 
50 cc olijfolie 
80 gram dragonmosterd 
120 gram verse kruiden bestaande uit: 
Dille, basilicum, peterselie, kervel 
25 cc chilisaus 
25 cc zoute soja 
Vers gemalen peper  
 
Bereiding tonijnfilet  
Verwarm de olijfolie in een koekenpan en schroei hierin de toijn-
filet dicht om en om. 
Neem de tonijn uit de pan en smeer deze daarna in met mosterd 

en rol daarna in de fijngesneden kruiden, chili en sojasaus. 
Neem plastic folie en rol hierin de tonijnfilet zodat een strakke 
rol ontstaat. Bewaar +/- 4 uur in de koeling tot gebruik en laat 
het lekker marineren. 
 
Verdere ingrediënten en bereiding gerecht  
250 gram gemengde jonge slasoorten 
150 gram geblancheerde haricots verts 
150 gram in de schil gekookte nieuwe aardappeltjes 
100 gram zongedroogde tomaten 
100 gram zwarte olijven 
30 cc balsamico 
100 cc avocadolie 
 
Dresseer alle ingrédiënten tot een mooie melange op borden of 
schaal. 
Snijd de gemarineerde tonijnfilet in 8 tranches en schik deze op 
de salade. 
Tenslotte het geheel napperen met avocadolie. 
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dag datum tijd  predikant 

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

Zondag 3 sept. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis 
 Startzondag 

Zondag 10 sept. 10.00 uur  IZB predikant 

Zondag 17 sept. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis 
 Heilig Avondmaal 
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E nkele wetenswaardigheden 
van de kerk van Tongelre. 

 
De architect van de kerk was de 
heer E. Corbey uit Roermond. Op 23 
juli 1888 werd de kerk aanbesteed. 
De inschrijvingen werden gedepo-
neerd in een bus achter in de kerk. 
De laagste inschrijver was: Gerar-
dus Hubert Mestrum te Maasbracht, 
Limburg. De bouw werd goedge-
keurd door Mgr. Godschalk, bis-
schop van Den Bosch op 28 juli 
1888. 

 
• De profielstenen werden gele-

verd door de fa. Frans v.d. Loo 
te Bemmel, die zijn fabriek had 
te Steegh , bij Arnhem. 

 
• Op 8 juli 1889 werd met de fir-

ma Vos en zonen te Nuenen het 
contract getekend tot het leve-
ren van een toren uurwerk, dat 
elke dag zou moeten worden 
opgedraaid, bij het volle uur het 
aantal uren zou slaan, bij het 
half uur slechts een slag zou ge-
ven. Deze slag zou gebeuren op 
de bestaande klok met de be-
staande hamer. Dit alles voor 
een bedrag van totaal f. 500,- 

 
• Door de heer Ferdinand Smeets 

uit Weert werd het altaar gele-
verd tot en met de kaarsenban-
ken en het tabernakel voor de 
prijs van f. 841,- 

 
• Door dezelfde firma werden de 

kerkbanken gemaakt voor het 
totale bedrag van f. 1460,- 

 
 

• Een credens werd geleverd door  
de heer Bertus Mulders te Me-
gen voor een bedrag van  
f. 205,- 

 
• Op 8 juni 1891 werd door Adria-

nus Godschalk, Bisschop van 
Den Bosch de kerk geconsa-
creerd alsmede het altaar waar-
in de relikwieën werden inge-
metseld van de Martelaren 
Dustachius en Maximianus  

 

A FSCHEID 
Door Mgr. Bluijssen werd op ver-
zoek van Pater Provinciaal van de 

Paters der H.H. Harten, eervol ont-
slag verleend aan Kapelaan PEEK , 
met ingang van 1 september a.s.  
Hij zal hierna een benoeming krij-
gen in Rotterdam, waar hij met 
twee andere collega’s een parochie 
met twee bijkerken zal gaan bedie-
nen. 

 

J UBILEA 
Op 6 juni herdacht de Heer Swin-

kels, Loostraat de dag dat hij 25 
jaar bij van Gend en Loos was. 
Op 13 augustus  herdacht de Heer 
Sanders, ’t Hofke  dat hij 25 jaar op 
de Stationsrestauratie was 

 

E ERSTE H. MIS 
Op 11 juli deed de Weleerw. Heer 

G. Dierick uit de Hofstraat op luis-
terrijke wijze zijn eerste plechtige H. 
Mi , nadat hij op 3 juli in Kaatsheu-
vel tot priester was gewijd. 
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DE OUDE DOOS is een rubriek waarin wetenswaardigheden, nieuwtjes en me-
dedelingen worden geschreven die afkomstig zijn uit de exemplaren van Rond 
’t Hofke van 40 jaar geleden. 
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KERKUILSKUIKENS 
 
Tientallen jaren geleden verdwenen de Kerkui-
len uit de Martinuskerk.  
Slordige overhoekjes en ruige veldjes werden 
bebouwd. Daardoor kwam er gebrek aan voed-
sel. Vooral gemakkelijk grijpbare muizen.  
 
De wijk Koudenhoven werd gebouwd en op de 
omliggende akkertjes werd maïs verbouwd. 
Daar hebben uilen niets te zoeken.  
 
In de Loostraat was nog wel een uilenvriendelij-
ke omgeving te vinden. In goed overleg werden 
daar uilennestkasten opgehangen. In de directe 
omgeving van de Mariakapel! 
De broedsuccessen lieten even op zich wach-
ten.  
Aan de Dommel vloog een kerkuil zich vast aan 
het prikkeldraad en stierf daar een langzame 
pijnlijke dood. En Theo Rovers vond, op een 
slechte dag, een dode kerkuil onder de PNEM-
draden… 
Maar… dit jaar is het gelukt. In ‘n uilennestkast 
bij Theo en Thera Rovers in de Loostraat! 

Ook bij Lambert en Annie Rovers worden ze re-
gelmatig gespot. Daar broeden ook vrijwel ieder 
jaar Steenuilen. 
 
Als de kerkuilskuikens wat groter zijn dan slapen 
de ouwelui, overdag, ergens hoog in een boom. 
Het goede moment om de jongen ‘ns goed te 
bekijken. 
 
 

Als U dit goede nieuws ziet en leest zijn ze uit-
gevlogen… 
 
We hebben de jonge uilen geadviseerd richting 
Wasven of richting Urkhoven te vliegen. 
Bij de Philipsboerderij hangt immers sinds twee 
jaar een prachtige kerkuilenkast te wachten en 
door het inzaaien met bloemen op de akkertjes 
is er weer voldoende voedsel. Ze kunnen na-
tuurlijk ook weer, als beminde parochianen, te-
rug de kerk in. Net als toen! 
De kerkuilen kunnen inmiddels ook weer terecht 
op Urkhoven als ze dat willen. Het is daar inmid-
dels ecologisch ingericht en opengesteld voor 
wandelaars! 
 
In Nederland staan de natuurwaarden op veel 
plaatsen nog steeds stevig onder druk. 
In Tongelre vindt er gelukkig een gestaag na-
tuurherstel plaats. Het gaat bij ons weer beter! 
En da’s maar goed ook want de aanwezigheid 
van een hoge natuurkwaliteit bepaalt ook de 
kwaliteit van leven van de mensen.  
 
 

In het stroomgebied van de Dommel met ‘t 
Groendomein Wasven, de Bogten, de Loovel-
den, het Coll met de Zeggen, het Eindhovens 
Kanaal en Urkhoven hebben wij, Tongelrenaren, 
niets te klagen. We mogen op onze leefomge-
ving best trots zijn! 
 
Loek Ketelaars 
Telefoonstraat 6 
Eindhoven 
040-2813694 
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Foto: Jan Wijn 

De derde persoon op de foto 
(tussen Thera en Theo Rovers) is 
de tweelingbroer van Thera. Hij is 
missionaris in Z-Afrika en was bij 
de familie Rovers op vakantie. 
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NIEUWE BUURTBRIGADIER  
STELT ZICH VOOR 

 
Hallo, ik ben Raymond Vermeer en zal vanaf 20 mei 
2006 de nieuwe buurtbrigadier zijn voor de wijken 
Geestenberg en Muschberg.  
Ik ben na een periode van 22 jaar, waarin ik voorna-
melijk in Zuid-Limburg heb gewerkt bij de mare-
chaussee en de politie, 4 jaar geleden teruggekeerd 
naar de omgeving waar ik ben geboren. Men zal af 
en toe nog wel een lichte tongval van het zuiden 
waarnemen. Ik woon samen met lngrid. Mijn hobby’s 
zijn het lopen van marathons, motorrijden en salsa 
dansen. 
 
4 Jaar geleden ben ik meteen bij de afdeling Tongel-
re terechtgekomen waar ik in de afgelopen jaren on-
der andere politiestudenten in opleiding heb bege-
leid. Ik ben 1 jaar “wijkagent” in Doornakkers ge-
weest en tot 20 mei projectleider van de Project 
Overlast Verslaafden. Omdat ik nu 4 jaar werk in 
Tongelre ken ik uiteraard al een beetje de wijken en 
de specifieke problemen in de wijken. Maar natuurlijk 
ook de voordelen die het wonen in deze wijken geeft. 
 
Het is bekend dat de wijken Geestenberg en Musch-
berg al langere tijd een buurtbrigadier ontberen en ik 
verwacht zelf voor langere tijd in deze wijken te gaan 

werken. Alleen op de-
ze manier kan er iets 
opgebouwd worden. Ik 
heb tijdens mijn stage 
als wijkagent in Door-
nakkers geleerd dat 
het uitermate belang-
rijk is dat er een goede 
samenwerking is tus-
sen verschillende in-

stanties en de wijkbewoners. Op die manier kunnen 
er ook zaken verwezenlijkt worden. Ik was verheugd 
om te zien dat Geestenberg al een buurtpreventie 
team heeft. 
 
Naast mijn functie als buurtbrigadier zal ik Jeugdco-
ordinator gaan worden voor de afdeling Tongelre. 
Dat is een bewuste stap geweest omdat Geesten-
berg en Muschberg de wijken zijn waar de jeugd de 
toekomst gaat bepalen. De kinderen op de basis-
scholen in de wijken zullen mij in ieder geval ook 
gaan zien bij gastlessen. 
 
U kunt mij altijd bereiken via het politie nummer 
0900-8844. Mocht ik er niet zijn dan zal men uw 
boodschap via een mail aan mij doorgeven en zal ik 
trachten zo snel mogelijk contact op te nemen. 
 
Tot ziens, Raymond Vermeer 
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Four Seasons,  
schoonheidssalon voor huidverbetering. 

 
Een jonge en gladde huid dankzij microdermabrasie! 
  
Lillian Nelissen (26) van Four 
Seasons heeft al zes jaar haar 
eigen schoonheidssalon. Sinds 
een jaar zit ze in Eindhoven. Er 
wordt alleen gewerkt met de 
100% natuurlijke topproducten 
van Mary Cohr en sinds kort kun-
nen klanten bij haar ook terecht 
voor de volledig nieuwe behan-
deling microdermabrasie.  
 
Four Seasons is een schoon-
heidssalon speciaal voor huidver-
betering. Omdat elke huid anders is worden er geen 
standaard behandelingen gegeven. Er zijn verschil-
lende speciale behandelingen, zoals een anti-stress 
behandeling en een liftende behandeling, waarbij 
rimpels worden verminderd en de huid steviger 
wordt. Alle behandelingen hebben het doel de huid 
te verbeteren. 

 
Uniek is wel haar nieuwe behandeling: microderma-
brasie. Hiermee worden huidbeschadigingen tot een 
minimum teruggebracht. Microkristallen worden door 
middel van een vacuüm techniek over de huid 
`gespoten`. Deze microkristallen raken de huid, 
waarbij oude en dode huidcellen loskomen en met 
de kristallen afgevoerd worden. De huid wordt hier-
door geprikkeld zichzelf te herstellen en gaat nieuwe 

en jonge cellen aanmaken. Het 
grote voordeel is dat het veel in-
tensiever is dan een scrub en 
veel veiliger dan een chemische 
of kruidenpeeling. Het eerste re-
sultaat is al zichtbaar na één be-
handeling. De huid krijgt een be-
tere doorbloeding en ziet er fris-
ser, gezonder, gladder en jonger 
uit.  
Microdermabrasie kan toegepast 
worden bij acné, littekens, rim-
pels, ouderdoms- en pigment-
vlekken.  
 

Four Seasons is gevestigd aan de Haagbeemd 5 in 
Eindhoven.  
 
Voor meer informatie bel naar 040-281 04 04 of kijk 
op www.salonfourseasons.nl 
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HENGELEN IN HET WASVEN 
 
18 Juni vond voor de tweede keer een viswedstrijd plaats in het Wasven, 
de vijver bij het Medisch Centrum Tongelre. 
20 Kinderen, begeleid door vaders en moeders en zelfs opa`s en oma`s (zij zorgden voor de 
lekkernijen), hadden zich ingeschreven. 
 
Om 2 uur klonk het startsein, en kon het hengelen beginnen. Al snel werd het eerste visje ge-
vangen door Remco Ketelaars. En de rest volgde, want als de eerste vis aan de haak zit 
volgt… oh nee dat is een ander spreekwoord, met een dam en schapen. 
 
Om 4 uur klonk dan het eindsignaal. Ondanks de heerlijke temperatuur was er toch nog wat 
gevangen.  
 
De 1e plaats is gewonnen door Kevin Bijl, 225,5 cm aan lengte vis (cm bij elkaar opgeteld.) De 
grootste vis die gevangen was had een lengte van 27 cm en die had Tinus Klokgieter, maar ook 
Kevin had er een van die maat. 
De 2e plaats (de lengte in totaal), had Gradus Stuiver, 126 cm. En Laslo ving een lengte van 106 
cm.  
 
Allen gefeliciteerd en leuk dat jullie meededen. Natuurlijk hadden alle kinderen een prijsje. En 
zonder sponsors was dit niet mogelijk geweest met dank dus aan Faunaland Tongelresestraat, 
het Bloemenpunt en Verhallen groenten en fruit, van de Haagdijk, Henri v. Hout en Jos Rovers  
 
Hopelijk volgend jaar weer…. 
Kees van Grevenbroek. 
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BALLON 
BATAAF 
DIRECTHEID 
ELFVOUD 
ELITEGROEP 
ERTSTANKER 
FORSYTHIS 
FYSICUS 
HALFSTEENS 
HEILOO 
LICHTBAND 

LIEFJES 
MADELIEFJE 
MICROMETER 
NAPELS 
OMMEZWAAI 
RESERVOIR 
STRUIKELEN 
TORTELDUIF 
VACHTLUIS 
VEILHEID 
WATERBAD 

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 september 2006 in het be-
zit 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: 
‘Stofzuiger’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Zr. v.d. Wiel,  
Huize Ignatius 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 

De overgebleven letters vormen 1 woord. 

M I C R O M E T E R B F T 

A D M H V M S L E P A N O 

D A I A A U M K F A L O R 

E I T E C L N E T V L R T 

L H E I H A F A Z I O O E 

I T S H T T B S E W N U L 

E Y O S L I C H T B A N D 

F S T R U I K E L E N A U 

J R E L I T E G R O E P I 

E O R E S E R V O I R N F 

S F W A T E R B A D D S S 
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