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Ik weet niet hoe het u vergaat als u bij het marktplein aan de 
Generaal Bothastraat over de overweg rijdt. Ik geniet daar elke 
keer van. 
 

Jarenlang reed ik dagelijks, vaak vier keer per dag, meestal met 
haast op weg naar school of werk, over die overweg. Afrem-
mend, hotsend en botsend, staand op de trappers van een vaak 
rammelende fiets, nam je dat obstakel. Als je eieren in je fietstas 
had was het helemaal een ramp! 
 

Dat rammelen en botsen zit er bij mij zo ingebakken dat ik nu, 
als ik de overweg nader, mijn handremmen al in de aanslag heb 
en dan ineens weer verbaasd ben over het feit dat ik die hele-
maal niet nodig heb en dat ik in hetzelfde tempo, zonder horten 
of stoten, soepel en vloeiend de overweg kan passeren. 
 

Eindelijk is er dan toch een goede bestrating gekomen! In de 
loop der jaren is de overweg vaak opgebroken om de situatie te 
verbeteren, maar dat had nooit het gewenste resultaat. Het ex-
cuus was steeds: “Het kan niet beter omdat de rails daar in een 
bocht liggen!” 
 

Maar nu is het na al die jaren dan toch gelukt en is die ellende 
gelukkig verleden tijd. 
 

Ja, de overwegen op de Tongelresestraat waren vroeger vaak 
onderwerp van gesprek. De wat oudere Tongelrese mensen heb-
ben zeker nog herinneringen aan de spoorwachters die handma-
tig de bomen moesten open– en dichtdraaien. Auto’s, fietsers en 
voetgangers moesten dan wachten en dat kon wel even duren 
want er moesten vaak meerdere treinen passeren. Tijdens dat 
wachten had zich voor de overweg zo’n kluwen fietsers (er waren 
in die tijd nog niet zoveel auto’s) gevormd, dat de spoorwachter 
geen enkel risico nam en de bomen pas opendraaide als het ver-
antwoord was. 
 

Twee spoorwegovergangen zo dicht 
bij elkaar was toen vaak heel verve-
lend.  
 

Maar het had één voordeel: kwam je 
te laat op school of ‘s avonds te laat 
thuis dan deed de smoes: “Ik heb 
voor de overweg moeten wachten”, 
het altijd!!! 

3 
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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. 

Geachte lezer, 
  
Erg leuk vond ik het dat Henriëtte Daemen uitgere-
kend mij, van origine Dordtse, uitkoos voor de wis-
selpen. Ongeveer zeven jaar geleden zijn wij in de 
Loostraat (nr. 7) komen wonen. Op initiatief van Ad 
v. d. Kerkhof  werden we door de bewoners van de 
straat verwelkomd met een uitbundige versiering van 
ons huis. Na al die jaren zijn wij nog steeds erg blij 
met onze buren. We lopen de deur niet plat bij elkaar, 
maar als er iets is staan ze direct voor je klaar. 
 
Men moest aanvankelijk wel even wennen aan de 
kleur van onze luiken en er werd zelfs gevraagd of de 
blauwe kleur een grondverf was ?!  Na verschillende 
huizen met groene deuren en gele kozijnen, hadden 
wij echter een keer zin in iets anders en als echte me-
diterraan-aanbidders moest het dus blauw worden!! 
  
Ik heb mijn man Andy (geboren en getogen in Ton-
gelre), eenentwintig jaar geleden in Spanje leren ken-
nen. Na eerst een jaar op en neer gereisd te hebben 
met de trein van Dordrecht naar Eindhoven en vice 
versa, besloot ik om in Eindhoven te gaan studeren. 
Eerst op kamers, maar al gauw bij Andy boven op 
zolder bij zijn ouders in Tongelre. Omdat ik nog geen 
rijbewijs had nam Andy me overal mee naar toe en 
kende ik Eindhoven binnen de kortste keren vrij 
goed. Toen we ons eerste huis kochten (een apparte-
ment in het Witte Dorp) ging de rit nog vaak naar 
Tongelre om bloemen te kopen bij Magendans of 
plantjes bij de Collse Waterlelie. Vaak vroegen wij 
dan aan Raymond  (van Heeswijk) of zijn ouders het 
huis misschien niet wilden verkopen…… 
 
Onze dochter Biba, negen jaar, is geboren in Gestel. 
Wij hadden het prima naar ons zin in het huis op de 
Schubertlaan. Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en toen wij zagen dat er een huis in de 
Loostraat te koop stond, dachten wij: ”nu of nooit”. 
De aankoop ging echter niet zonder slag of stoot; wij 
hadden slechts een half jaar ons eetcafe La Biba en de 
grond rond het huis kon mogelijk vervuild zijn (i.v.m. 
autosloperij De Kruijf). De bank streek over haar hart 
en de uitslag van het bodemonderzoek, dat wij had-
den laten uitvoeren, wees uit dat de grond niet ver-
vuild was. 

We wonen hier fantastisch: landelijk, maar toch bin-
nen vijf minuten in het centrum van Eindhoven. Een 
klein nadeel vinden wij het dat de kinderen niet even 
op hun fietsje de buurt in kunnen op zoek naar 
vriendjes. Maar daar staat natuurlijk wel een heerlijke 
tuin tegenover. Momenteel kunnen wij helaas niet erg 
van onze tuin genieten, omdat wij onlangs nog een 
zaak geopend hebben: Casa Gaya vernoemd naar 
dochter twee (Gaya). Omdat we nog in de opbouwfa-
se zijn, zijn wij veel van huis. De kinderen 
gaan regelmatig mee naar de zaak, omdat het een kin-
derlifestylewinkel/kindvriendelijk restaurant is en er 
altijd wel een kindje is om even mee te spelen.   
 
Het liefste zijn de meisjes echter thuis: met de poesjes 
knuffelen (11 stuks!), fietsen in de tuin,  springen op 
de trampoline of  (bij warm weer) lekker zwem-
men.  Onlangs zijn er ook wat meer gezinnen met 
jonge kinderen in de Loostraat en de Collseweg ko-
men wonen, dus er kan nu ook in de buurt wat meer 
afgesproken worden...... 
  
Ik wil graag de wisselpen aan Esther Becht geven. 
Wij kennen elkaar via onze winkels en zijn nu sinds 
kort ook buren. Esther is eigenaresse van De Collse 
Hoek op de Collseweg. 
  
Tot ziens, 
Hildegard Becker 
  
De volgende Wisselpen gaat naar Esther Becht. 

 
Collectanten gevraagd 

 
Voor de Brandwondenstichting,  

in de week van 8 t/m 14 oktober 2006. 
 

Aanmelden bij Lineke Zandee: 
tel. 040-2817440  

e-mail c.zandee@onsneteindhoven.nl 
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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 telefoon-
nummer 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 augustus: 
Het zijn de torentjes op het dak van het huis aan Park-
laan 73, nabij de kruising met de Pelikaanlaan. Helaas 
hebben wij geen goede inzendingen ontvangen. 

Na een lange droge periode en heerlijke tempera-
turen, (voor sommigen minder) bleef het natuur-
lijk niet uit te gaan onweren. Uiteraard hoort dat 
na een hete periode, het is tenslotte eind juli dus 
hoogzomer. Maar het gevolg was minder! Door de 
hevige buien is er helaas rioolwater in onze Kleine 
Dommel gestroomd. Ergens in  Heeze  is het goed 
fout gegaan. “Rioolopvangkeldertje te klein”, was 
het antwoord van het waterschap, met alle gevol-
gen vandien.  
 
Doordat er rioolwater in de Kleine Dommel 
stroomt daalt het zuurstofgehalte zo hard, dat de 
vissen gaan stikken. Het gevolg was verschrikke-
lijk. Duizenden kleine maar ook grote vissen 
snakten naar lucht.  Bij de Collse Watermolen kri-
oelde het ervan. Vele honderden, grote en kleine 
vissen hebben het niet overleefd.  Er zaten snoe-
ken bij van wel 100 cm. lang en palingen die be-
hoorlijk aan de maat waren, en niet te vergeten de 
brasems, sommigen  wel 40 cm. lang. En natuur-
lijk ook andere soorten, zoals voorn en baars.  
 

 
Zonde, en dat in deze moderne tijd. En u weet wat 
we moeten betalen aan het waterschap, en zij maar 
roepen: DE DOMMEL IS SCHOON, nee, voordat 
ons Tongelre deze rioolaanslag weer te boven is 
zijn we weer een tijdje verder. En maar hopen dat 
dit niet meer zal gebeuren. Dan hoeven die jon-
gens van het waterschap ook niet meer met 
bootjes de Dommel op om al die dooie vissen er-
uit te scheppen. En geloof me, er gaan er hèèl veel 
in een kliko. Zonde! 
 
Volgende keer weer een gezellige natuurwijzer. 
 
Kees van Grevenbroek     
 
 
Foto: Jan Wijn 

Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

De Molijn of andere tehuizen. 
 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en 
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stel-
len om maandelijks het wijkblad Rond ’t  Hofke te 
ontvangen. Hebt u een familielid die hiervoor be-
langstelling heeft? U kunt hem of haar dan als 
volgt aanmelden.  
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of 
een briefje naar het redactieadres Hofke 15,  
5641 AH Eindhoven.  
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na af-
loop van deze termijn is een berichtje naar boven-
staand e-mail of postadres voldoende om de be-
zorging voor wederom een jaartermijn te verlen-
gen.  

 De redactie. 
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In Memoriam Geert Jonker 
 
Op donderdag 10 augustus overleed Geert Jonker. 
 
Geert werd geboren op 11 september 1926 op de Wolvendijk. Hij was de oudste 
in een gezin van 5 zonen. In 1943 trad hij in dienst bij de P.T.T. en in 1948 trouw-
de hij met Jenneke van Helvoort. Hij werd vader van drie kinderen. 
 
Op 29 april 1983 ontving hij op voordracht van zijn werkgever een koninklijke 
onderscheiding, een maandje later besloot hij na 40 dienstjaren te stoppen. 
Geert was een zeer sociaal bewogen man. 
 
Na zijn afscheid bij de P.T.T. vond hij al snel dat hij er “het een en ander” bij kon/moest doen. Lange tijd 
was hij parttime medewerker van de PVGE. Daarnaast richtte hij in Tongelre een seniorenfietsclub op 
en verleende hij hand- en spandiensten voor vervoersdienst De Witte Raaf, Zorgcentrum De Molijn , de 
actie Nederland Schoon en natuurlijk ….. Rond ’t Hofke. Geert was 25 jaar lang een zeer gewaardeerde 
bezorger van ons wijkblad. 
 
Hij was altijd vriendelijk en in voor een praatje en daardoor graag gezien in de straten waar hij ons wijk-
blad bezorgde. Enthousiast en met grote inzet deed hij dit vrijwilligerswerk en liet zelden of nooit verstek 
gaan. Tijdens de jaarlijkse inzamelingsactie zag je Geert meerdere keren door zijn wijk gaan, als hij de 
mensen niet thuis trof, gaf hij niet op, maar bleef terugkomen totdat hij gehoor kreeg. 
 
Begin van dit jaar stopte Geert, bijna 80 jaar oud, met het bezorgen van ons wijkblad omdat we een goede 
opvolger voor hem hadden gevonden. En nu, nog geen jaar later, ontvangen wij het bericht van zijn over-
lijden.  
 
Wij hadden hem zo graag nog wat fijne rustige jaartjes gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geert 
overleed op 79 jarige leeftijd in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. 
 
Wij wensen Marietje en de kinderen veel sterkte toe.  

Pater Versantfoort is de tweelingbroer van Thera 
Rovers. U hebt hem vast wel eens ontmoet bij 
het kapelletje aan de Loostraat. 
 
Een bijdrage leveren aan het missiewerk van 
pater Jan Versantfoort in Zuid-Afrika. Met dat 
doel wordt op 14 oktober een benefietconcert 
gegeven in de Veldhovense Jozefkerk. Het con-
cert heet “Muziek voor Afrika”.  
 
De van oorsprong Eindhovense pater is al ruim 
40 jaar actief op het Afrikaanse continent en pro-
beert op dit moment geld bij elkaar te krijgen 
voor de bouw van een parochiehuis in de Zuid-
Afrikaanse stad Kroonstad. De totale kosten zijn 
geraamd op 80.000 euro.  
 

Waalrenaar Eric Kerstens, één van de initiatief-
nemers: “Er is in de loop der tijd via diverse pro-
jecten al zo’n 27.000 euro bij elkaar gebracht. 
Met Muziek voor Afrika proberen we het uitein-
delijke doel een stuk sneller te realiseren”. Tij-
dens het concert geven diverse groepen en 
bands acte de présence. Kersten: “Dit jaar orga-
niseren we voor de 5e keer een dergelijk con-
cert, maar voor het eerst doen we het niet met 
zang alleen. We hebben nu een grotere diversi-
teit aan groepen op het programma staan..” 
 
Het concert brengt vanaf 20.00 uur van klassie-
ke muziek tot jazz en van barbershop tot accor-
deon. Aan het einde is er een collecte. 
 
www.muziekvoorafrika.nl 

BENEFIET VELDHOVEN BENEFIET VELDHOVEN BENEFIET VELDHOVEN PATERPATERPATER VERSANTFOORT VERSANTFOORT VERSANTFOORT   
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Tuintip van september: Sierlijk gras 
Door Jeroen Soontiëns 

 

In de zomer is het vooral de bloemenpracht die opvalt. De herfst 
moet het hebben van vormen, structuren en kleuren. Dit is de tijd 
dat siergrassen op zijn mooist zijn. Deze planten moeten het ook 
hebben van hun architectuur. Het zijn echte sfeermakers in de 
tuin. 
 

De pluimen van een gras kunt u zien als de bloem van deze 
plant. Dit heeft bij grassen de grootste sierwaarde, zeker ook om-
dat de halmen vaak stevig zijn en tot in de winter hun vorm be-
houden. Siergrassen zijn er van klein tot zeer groot. Klein is het 
zwenkgras (Festuca) dat meestal niet groter wordt dan 30 cm. De 
grote grassen halen gemakkelijk 175 cm. Er zijn soorten die voor-
al voor de pluimen worden aangeplant. Dit is bijvoorbeeld pam-
pasgras (Cortaderia selloana) dat manshoog wordt en zilverwitte 
pluimen heeft in het najaar. Een andere populaire soort is het 
lampenpoetsergras (Penisetum alopecuroides). Dit gras draagt 
pluizige korte aren vanaf augustus, die aan een borsteltje doen 
denken. 
 

Een groep grassen met sierlijk blad zijn de Miscanthus-soorten 
(sierriet). U kunt deze herkennen aan de witte streep midden op 
het blad. Ze hebben een opgaande groeiwijze en worden 1,5 tot 
wel 2 meter hoog. Er zijn varianten met goudkleurig, frisgroen en 
roodbruin blad. De bloempluimen zijn ragfijn en zacht. Enkele 
grassen kunnen voor kleur in de tuin zorgen. Dit zijn de bontbla-
dige varianten zoals het bonte pijpestrootje (Molinia caerulea 
‘Variegata’) en de bontbladige zegge (Carex morriwii ‘Ice Dance’). 
Het wit gestreepte blad van deze planten staat vooral mooi in een 
donkergroene omgeving zoals tussen groenblijvende gewassen. 
Een soort met felrode bladeren is het japans bloedgras (Imperata 
cylindrica ‘Red Baron’). Dit opvallende gras heeft het hele groei-
seizoen roodgekleurd blad en wordt tot 50 cm hoog. Bijzonder is 
het bruine blad van de bruine zegge (Carex buchananii) dat voor 
een duidelijk kleurcontrast zorgt. Zoekt u een grassoort met 
blauwgrijze bladkleur dan kunt u sierhaver (Helictotrichon 
sempervirens) nemen met een hoogte van 100 cm. 
 

Grassen zijn niet alleen geschikt als borderplant, maar ook als 
potplant doen 
ze het goed. 
Zorg voor een 
zonnige stand-
plaats en vol-
doende ruimte 
om uit te 
groeien. Pas 
dan komt een 
siergras tot zijn 
recht en heeft 
het tot ver in 
de winter sier-
waarde. 

Open dag Dahliaclub Sint Martinus 

Wij nodigen 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. 

 
De toegang is gratis. 

ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN 
 
Zelfverdediging voor vrou-
wen is effectief en een-
voudig te leren bij Bu-
dosporten Elhatri in Eind-
hoven. De speciale cursus 
onder begeleiding van een 
gediplomeerd lerares op 
vrijdagavond (bij voldoen-
de deelname ook op vrij-
dagochtend) start op 6 
oktober 2006. Informatie 
of aanmelden?  
 
Kijk op: www.elhatri.nl of bel: 040-
2440485 b.g.g. 06-53367472 

BEDANKTBEDANKTBEDANKT   
 

In verband met mijn verhuizing 
naar verzorgingshuis Peppelrode,  

Ds. Th. Fliednerstraat 5 in Eindho-
ven, wil ik buren, vrienden en ken-
nissen hartelijk bedanken voor het 

fijne samenwonen van de afgelopen 
19 jaar in de Zwaluwstaartweg. 

 
Groeten, 

F. v.d. Dungen 
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Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
Geopend: ma, di, wo, do, vr, 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@freeler.nl 
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De activiteiten in onze parochie 
 

 
 
De eerstvolgende gezinsviering wordt op zondag 24 sep-
tember gehouden, om 9.30 uur in de Antoniuskerk. 
 
Op dinsdag 26 september komt de rouwverwerking-
groep bij elkaar in het parochiecentrum (vanaf 14.00 uur). 
Zie apart artikel. 
 

Kun je zingen, zing dan mee! 
 
Vind je het fijn als er tijdens de eucharistievieringen en de 
woord- en communiediensten mooi wordt gezongen? Ge-
lukkig hebben 
we in onze pa-
rochie diverse 
koren die de 
vieringen mee 
verzorgen en 
ons gezamenlijk 
zingen onder-
steunen. 
 
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 onder-
steunen.  
 
Wij willen graag na de zomervakantie met zo’n cantor-
groepje van start gaan. De bedoeling is dat we de liederen 
en acclamaties uit het boekje mee inzetten zodat iedereen 
lekker mee kan zingen. 
 
Hoe vaak, wanneer en wat we precies gaan zingen kun-
nen we tijdens de eerste oefensessie nader afspreken. 
Lijkt het je wat om mee te doen? Geef dat dan even door 
aan het parochiecentrum, Molijnstraat 5, ( 281 20 25). Je 
krijgt dan een uitnodiging voor de eerste oefensessie na 
de vakantie. 
 
Wij zien er naar uit om met een enthousiast groepje te 
starten! 
 
Henny Peeters en Feli Platzer 
 
 
 

Nieuwsbrief september 2006 
 
Viering voor de communicanten van dit jaar en vorig 
jaar 
Voor de gezinsviering in september nodigen we alle com-
municanten 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 9.30 uur 
in de Antoniuskerk.  
 
Doopvoorbereiding 
Op donderdag 14 septem-
ber 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.  
 
Leerhuizen 
Het leerhuis is een ontmoetingsplaats voor mensen die 
samen een thema uitdiepen en daarover in gesprek gaan. 
Dit jaar zijn er twee maandelijkse tijdstippen om mee te 
doen: de bijeenkomsten zijn steeds op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur in het parochiecentrum aan de Molijn-
straat 5: 21 september, 26 oktober, 16 november, 11 ja-
nuari, 8 februari, 8 maart, 26 april en 24 mei. 
 
Begeleiding: Annelies van den Elzen en Kaya van Heinin-
gen. 
 
Mystiek: het gaan van de weg 
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 ie-
dereen 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 tus-
sen God en de mens op deze weg. 
 
Om daar zicht op te krijgen, gaan we te rade bij verschil-
lende godsdiensten, de bijbel en de mystici die deze weg 
gegaan zijn. Bijvoorbeeld: Augustinus (belijdenissen), 
Thomas Merton (Louteringsberg), Paulus, Catherina van 
Siena en Therese van Lisieux. 
  
Het omvormingsproces waar het op deze weg om gaat, 
bestaat uit vijf lagen: 
1. De omvorming in schepping: opnieuw bewust wor-

den van je Godsrelatie 
2. De omvorming in herschepping: je bewust opnieuw 

toekeren tot God 
3. De omvorming in gelijkvormigheid: van binnenuit 

gaan aanvoelen waar de innerlijke weg op gericht is 
4. De vormgeving in liefde: door deze omvorming rus-

ten God en de mens volkomen in elkaar, doordat de 
mens wordt binnengevoerd in het binnenste 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 om-
vorming in liefde een schets bevat van de omvor-
ming in heerlijkheid.  

Normale diensten Jozef en 
Maria 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering 
of woord- en     
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  11 

Tenslotte lezen we een autobiografie van een hedendaag-
se religieuze om ook concreet deze lagen van omvorming 
te kunnen onderscheiden, en zo mogelijk te herkennen 
van wat er mee resoneert in ons eigen leven.  
  
Dit leerhuis is op de eerste donderdag van de maand, ’s 
avonds van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk 
aan de Meerkollaan. Bij voldoende belangstelling wordt dit 
leerhuis ook ’s ochtends gegeven van 10.00 tot 12.00 uur 
in het parochiecentrum aan de Molijnstraat. 
 
Data: 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari,  
1 februari en 1 maart.  
Begeleiding: Theo van den Elzen 
  
Vragen? Neem contact op voor antwoorden:  
Parochiecentrum (281 13 24) 
Of mail: kaya.parochietongelre@kpn-officedsl.nl 
 
 

Agenda september/oktober 
 

 
 

 
Startavond Energykids 

 
Op maandag 18 september start de tienergroep de Ener-
gykids weer met het nieuwe seizoen. Deze groep is be-
stemd voor tieners tussen 12-20 jaar. Elke 3de maandag 
van de maand komt de groep van 19.00 - 21.00 uur sa-
men in de bovenzaal en soos van de Antoniuskerk. 

De kerk ligt aan de Fazantlaan 17, maar de ingang is in de 
Lakerstraat, achterom door de ijzeren poort. Zo’n avond 
ziet er als volgt uit: het eerste uur is er een themagesprek 
en daarna gaan we naar de jongerensoos om allerlei spel-
letjes te doen. 
 
De groep staat open voor elke tiener, zeker voor alle brug-
piepers! 
 
Bij vragen en/of opmerkingen: pastor Theo v/d Elzen, pa-
rochiecentrum Tongelre, ( 281 13 24), of email: 
theo.parochietongelre@kpn-officedsl.nl 
 

Gespreksgroep voor rouwverwerking 
 
De gespreksgroep voor rouwverwerking start op woens-
dag 11 oktober. 
 
Deze gespreksgroep is bedoeld voor iedereen die in een 
rouwproces zit, na het verlies van een partner. Het is de 
bedoeling dat mensen die dit verlies meemaken lotgeno-
ten ontmoeten, ervaringen en emoties met elkaar delen en 
zo langzaam aan het leven weer op kunnen pakken. 
 
Het gemis, de pijn en ook de doelloosheid die vaak voor-
komt, bij de ander herkennen en al luisterend ervaren dat 
je niet alleen bent in zo`n situatie. Er worden 8 tot 10 bij-
eenkomsten gehouden iedere woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur.  
 
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, maar 
worden ondersteund door het Samenwerkingsverband van 
de Raad van Kerken. 
 
In Tongelre worden ze gehouden in het parochiecentrum 
aan de Molijnstraat. 
De kosten zijn 12 Euro, aantal deelnemers 6 - 10 perso-
nen per groep. 
  
Vragen en aanmelden: 
Ine Gerrits,  281 62 06 
Emmy Speckens,  243 54 35 
Parochie Centrum,  281 13 24 
 
 
 

Familieberichten 
 
Overledenen: 
Anna van Spreuwel-van Hapert, 94 jr., Molijnstraat 
Marie Meulendijk-Bongers, 89 jr., Drosserstraat 
Toon Spijkerboer, 59 jr., Hudsonlaan 
 
Dopen: 
Giovanni Struwer 
Devano Visser 
 
Huwelijken: 
Ralph Claes en Chantal van den Akker, 19 augustus 
Godefroid Malulie en Felly Makiby, 19 augustus 
Niels Beekmans en Jacqueline van der Aa, 26 augustus 

Datum Tijd Activiteit 

11 sept 20.00 uur Eerste ouderavond eerste communie 
in Antoniuskerk 

18 sept 20.00 uur Eerste ouderavond eerste communie 
in parochiecentrum 

18 sept 19.00-
21.00 uur 

Startavond Energykids  
in bovenzaal Antoniuskerk 

20 sept 19.00 uur Opening werkjaar  
in de Jozef en Mariakerk 

21 sept 10.00-
12.00 uur 

Start leerhuis ‘Op weg met Ruth’  
in parochiecentrum 

24 sept 9.30 uur Gezinsviering  
in Antoniuskerk 

1 okt 9.30-
10.30 uur 

Kindercatechese  
in bovenzaal Antoniuskerk 

2 okt 19.00-
20.30 uur 

Eerste bijeenkomst vormelingen 
in parochiecentrum 

3 okt 16.00-
17.00 uur 

Kindercatechese  
in parochiecentrum 

5 okt 20.00-
22.00 uur 

Leerhuis ‘Het gaan van de weg’  
in Ontmoetingskerk 

10 okt 20.00-
22.00 uur 

Parochievergadering  
in parochiecentrum 

12 okt 20.00-
22.00 uur 

Doopvoorbereiding  
in parochiecentrum 

23 okt 19.00-
21.00 uur 

Energykids  
in bovenzaal Antoniuskerk 

26 okt 10.00-
12.00 uur 

Leerhuis ‘Op weg met Ruth’  
in parochiecentrum 
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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. 
Info telefoonnummers: 281 06 73, 281 47 82, 281 39 

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.  
Kaarten, 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 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.  
      De Kiengroep 

13 

WERKGROEP SMS/LEEFBAARHEID 
 

Al heel lang voordat de afkorting SMS in het mobiele telefoonverkeer 
in zwang kwam, gebruikten wij bij ’t Oude Raadhuis die letters al. Zij 
staan voor onze werkgroep die zich bezig houdt met de leefbaarheid 
van en in de wijk: Sociaal Maatschappelijke Situatie. 
 

In de statuten van de Stichting Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis hebben 
wij uitdrukkelijk gesteld dat we een activiteitenstichting zijn. Een stich-
ting die zich richt op het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten op 
sociaal en maatschappelijk gebied, van culturele en vormende aard en 
in creatieve en ontspannende zin. 
 

Wij streven er in de Werkgroep SMS naar dat de leefbaarheid in ons 
werkgebied -Tongelre boven de spoorlijn naar Geldrop- verbetert, 
• door te helpen bij het vormen en activeren van bewonersgroepen 

die in hun eigen buurt acties ontwikkelen om het beleven van de 
buurt én het leven in de buurt op te krikken; 

• door regelmatige en indringende contacten te onderhouden met 
de gemeente, de politie en de corporaties om tijdig signalen over 
problemen te bespreken en oplossingen aan te reiken; 

• door buurtoverstijgende zaken aan te pakken; waarvan we er een 
paar willen noemen. 
 

We hebben onder de naam “Behaagd Urkhoven Behaagt” voorstellen 
gedaan om de natuur in de Urkhovense Akkers te verbeteren en het 
gebied zodanig in te richten dat het een prettig wandelgebied wordt. 
Op 29 september zal ter plekke worden gevierd dat die herinrichting 
zover is dat de mensen er kunnen wandelen. Wij hebben nog de nodi-
ge wensen: prikkeldraad vervangen door vlechtheggen (vandaar: 
“Behaagd”) die het landschap mooier en natuurlijker maken (vandaar: 
“Behaagt”). 
 

We hebben intensief meegewerkt aan het opknappen van de beuken-
laan en aan het initiatief tot behoud van het Groendomein Wasven. 
Op 23 september kunt u bij de Philipsboerderij gaan bekijken wat 
intussen -nu onder de Stichting Groendomein Wasven- is bereikt. 
 
We zijn druk bezig over de invulling van het binnenterrein van ’t Hofke 
en de daarmee samenhangende verkeersproblematiek op en rond ’t 
Hofke. 
 

Hetzelfde geldt voor de verkeerssituatie in het buitengebied -
Loostraat, Collseweg en  Urkhovenseweg-, waarvoor wij al jaren gele-
den verbeteringsvoorstellen hebben gedaan en die nu -eindelijk- in het 
najaar uitgevoerd gaan worden. 
 

De instelling van voetgangersverkeerslichten bij de kruising Wolven-
dijk-Helmondweg; nu in de afrondende fase. 
 
Dit zijn enkele voorbeelden van buurtoverstijgende zaken die we heb-
ben aangepakt, naast de feitelijke en morele bijstand die we aan be-
wonersgroepen hebben verleend. En we zijn van plan daarmee door 
te gaan. 
 

Onze werkgroep bestaat nu uit 7 personen. Wie zich na het lezen van 
het bovenstaande geroepen voelt de groep te komen versterken is 
van harte welkom. 
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Beste lezers, mag ik me even voorstellen? 
 

Want als je al in 1943 uit Tongelre vertrokken bent, 
kan ik me indenken dat veel mensen me niet 
(meer) kennen. 
 

Ik ben de jongste zoon van Janus van Vegchel en 
Drieka van Melis, die na hun trouwen in 1913 jaren-
lang woonden in een klein huisje aan de Tongelre-
sestraat tussen de twee overwegen. De buurvrouw 
heette Nelleke Phifrons. In 1930 betrokken zij hun 
nieuwe huis aan de Melkweg, samen met hun elf 
kinderen: Nellie, Piet, Jan, Betsie, Nolda, Tiny, Adri-
aan, Riek, Toon, Embert en Clara. Daar werd ik op 
7 oktober 1930 geboren. Helaas overleed mijn moe-
der al in 1931, 42 jaar oud, en vader bleef met zijn 
twaalf kinderen achter. Ik was toen 10 maanden 
oud. 
 

Mijn oudste zus Nellie (16 jaar) nam de verantwoor-
delijkheid voor het huishouden over. Omdat ik wel 
erg jong was en bovendien - naar ik veel later hoor-
de - ook nog T.B.C. had, werd ik ondergebracht bij 
de Zusters van Schijndel die in Huize “St. Ignatius”, 
tegenover de Martinuskerk, waar ze oude en alleen-
staande mannen opnamen en verzorgden, alsmede 
een aantal T.B.C.-patiënten. 
 

Het klooster staat er nog, al is het oude gebouw in 
de loop der jaren vervangen door schitterende 
nieuwbouw. Die zusters hebben mij het leven ge-
red! Ik ben hen daar nog steeds erg dankbaar voor. 
Ik bleef bij de zusters tot 1936. Toen ging ik naar 
de Stanislausschool in het Villapark, omdat de St. 
Jozefparochie, die van de Martinusparochie was af-
gescheiden, nog geen eigen lagere school had. 
 

In 1943 ging ik naar Weert, omdat ik priester/
missionaris wilde worden. Ik begon er mijn ‘lagere 
studies’ aan het klein seminarie van de Paters van 
de H. Geest aldaar. Mijn broer Embert (de voormali-
ge politieagent) was daar al, maar hij vertrok er in 
juli van dat jaar, terwijl ik er in september naar toe 
ging. 
 

Ik doorliep zonder mankeren dit kleinseminarie en 
ging in 1950 naar Gennep om daar in het zoge-
naamde ‘noviciaat’ een jaar lang na te denken over 
mijn toekomst. 
 

In 1951 kreeg ik ‘de kleren aan’ en vervolgde mijn 
opleiding tot priester in Gemert, waar de Paters van 
de H. Geest nog steeds de bezitters en bewoners 
zijn van het oude kasteel van de Teutonische Rid-
ders, ofwel de ‘Duitse Orde’. Ook deze hogere stu-
dies doorliep ik zonder haperen en werd in de kapel 
van het klooster op 23 september 1956 door Mgr. 
Kramer O.F.M. tot priester gewijd. 
 

In 1957 hoopte ik eindelijk naar de missie van Ka-
meroen (Afrika) te mogen vertrekken, maar dat viel 
tegen. Ik werd benoemd tot leraar aan het klein se-
minarie te Weert, waar ik zelf zes jaar gestudeerd 

had. Het zou maar voor twee jaar zijn, maar het 
duurde elf jaar! Terwijl ik daar werkte haalde ik ook 
nog het onderwijzersdiploma en had acht jaar lang 
de leiding van de ‘voorbereidende klas’. Door de 
mammoetwet van minister Cals werd deze voorbe-
reidende klas een onderdeel van het gymnasium en 
was ik daar verder overbodig. 
 

Mijn overste stuurde me toen naar Hattem, waar ik 
de leiding zou krijgen over het ‘seminarie voor late 
roepingen’ dat de Paters van de H. Geest daar in de 
jaren ’50 begonnen was. Helaas moest in 1970 dit 
seminarie gesloten worden wegens gebrek aan 
nieuwe aanmeldingen. Daar de Paters van de H. 
Geest ook de parochie in Hattem en omstreken be-
diende werd ik assistent van pastoor E. Welling en 
volgde hem in 1977 op als pastoor. Die functie heb 
ik tot 2000 bekleed. Toen werd ik 70 jaar en vond 
dat de tijd van rust gekomen was. Maar daar kwam 
niet zo heel veel van terecht. 
 

Op mijn eigen verzoek kon ik in de pastorie blijven 
wonen en van daaruit doe ik nog steeds pastoraal 
werk, al bemoei ik me niet meer met de organisa-
tie. Verder nemen verschillende functies in de con-
gregatie veel van mijn tijd in beslag. 
 

23 september is het dus 50 jaar geleden dat ik tot 
priester werd gewijd. Op die dag zal dat in Hattem 
gevierd worden. Omdat mijn uitgebreide familie 
daar niet aanwezig kan zijn, zal mijn gouden 
priesterjubileum ook in Tongelre gevierd wor-
den. 
 

Op die zondag 1 oktober 2006 zal er om 13.00 
uur een eucharistieviering zijn in de St. Marti-
nuskerk. De kerk waar ik eens gedoopt werd. 
Mijn familie en iedereen die mij kent nodig ik 
hierbij uit om bij deze viering aanwezig te 
zijn. Ook personen die graag deze viering wil-
len bijwonen zijn van harte welkom. 
 

Vijftig jaar is een lange tijd. Veel van mijn broers en 
zussen, zwagers en schoonzussen kunnen die dag 
niet meer meebeleven. Hen wil ik dan speciaal    
gedenken, maar 
ook allen die mij 
in die lange peri-
ode van mijn 
leven op een of 
andere manier 
nabij geweest 
zijn en me ge-
holpen hebben. 
 

Welkom dus, 
allemaal! 
  
Jos van Vegchel 
C.S.Sp. 
 

Emeritus Pastor 

EEN EEN EEN GOUDENGOUDENGOUDEN   PRIESTERFEESTPRIESTERFEESTPRIESTERFEEST   
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RINUS GOSENS, EEN MAN MET EEN VISIE 
Al jaren kan de Tongelrese bevolking tegen twaalven 
een lange, magere man in trainingspak naar het Ou-
de Raadhuis zien sjokken, waar hij dagelijks met an-
dere senioren een warme maaltijd nuttigt. Bijna 
niemand weet echter dat het hier om de zeer beschei-
den grootheid Rinus Gosens gaat, die overbekend 
werd als voetbaltrainer in de jaren ’50 tot ’80 van de 
20ste eeuw. 
 
Rond ´t Hofke had een gesprek met hem over zijn ja-
renlange carrière, dat gekenmerkt wordt door een 
schat aan levenswijsheid en respect voor de mede-
mens. 
 
Als eerste gaan we terug naar zijn jeugd, die hij 
doorbracht in Schiedam in de provincie Zuid-
Holland. 

Vertel eens iets over je jeugd; hoe was het om in 
Schiedam op te groeien? 
Rinus: “Ik werd op 1 januari 1920 te Schiedam gebo-
ren als zoon van een kaarsenmaker en had één broer. 
Van mijn jeugd herinner ik me vooral het voetballen 
bij SVV.” 
 
Schiedam stond bekend als een voetbalstad. Het had 
roemruchte clubs, zoals SVV, de club met als baker-
mat De Gorzen, een arbeiderswijkje tussen ophaal-
bruggen. SVV speelde aan de Havendijk in het indu-
striegebied langs de Nieuwe Waterweg, waar elke 
dag om vijf uur ´s middags een lang lint van duizen-
den hardwerkende havenarbeiders de dijk opstroom-
den, langs het SVV-terrein. Op vrijdagmiddag ston-
den vele vrouwen bij de poort van de werf te wachten 

om het geldzakje op te eisen. De scheepskroegen wa-
ren om de hoek, de vrouwen waren door schade en 
schande wijs geworden. Er moesten immers kinder-
mondjes worden gevuld. 
 
De andere Schiedamse voetbalclub was het chique 
Hermes DVS, de club voor de gegoede burgerij, com-
pleet met ballotage-commissie. Hier voetbalden kin-
deren van doktoren, zakenlui en rijk geworden jene-
verstokers. Op zondag gingen duizenden havenwer-
kers, in lange overjas en met hoed op, naar de wed-
strijd kijken van SVV of Hermes DVS, welke club er 
thuis speelde. Al mochten ze dan geen lid worden, 
komen kijken mocht natuurlijk wel. 
 
Na zijn lagere schoolperiode was er van een vervolg-
opleiding geen sprake. Rinus werd zodanig gegrepen 
door de voetballerij bij SVV dat hij daar gewoon 
geen tijd voor had. En omdat er toentertijd nog geen 
professioneel voetbal in Nederland bestond, moest hij 
overdag hard werken voor zijn geld en ´s avonds trai-
nen. Zodoende kwam het werken voor een baas op 
het tweede plan en oefende hij verschillende baantjes 
uit. 
 
Heb je als voetballer iets bereikt? 
Rinus: “Jazeker, ik heb tot mijn 34-ste bij SVV ge-
voetbald waarvan 15 jaar in het eerste elftal. 
 
In 1949 werden we kampi-
oen! We wonnen in De Kuip 
met 3-1 van het Heerenveen 
van Abe Lenstra en Henny 
Jonkman. Nooit was het 
aantal toeschouwers in De 
Kuip zo groot, nl. 69.000. 
Dit record is heden ten dage 
nog  steeds niet gebroken. 
Ter ere van deze overwin-
ning kregen alle spelers als 
extra een uitsmijter (!) aan-
geboden door het bestuur.” 
 
Heb je ooit voor het Nederlands elftal gespeeld? 
Rinus: “Ik speelde één interland, voor Nederland-B, 
in Bordeaux tegen Frankrijk. Het werd een 5-0 ne-
derlaag.”  
 
Bijzonder aan deze wedstrijd was, dat hij in deze 
wedstrijd de aanval vormde met drie SVV-
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ploeggenoten, Jan Schrumpff, Arie de Bruin en Henk 
Kuneman. De wedstrijd kostte Rinus Gosens overi-
gens 138 gulden, want het werkverlet moest hij zelf 
betalen. 
 
Hoe ben je ertoe gekomen om trainer te worden? 
Rinus: “In de jeugd hadden wij een trainer die pre-
cies zei hoe je moest voetballen, maar dat kan na-
tuurlijk nooit. Je weet nooit wanneer je een bal krijgt: 
elke bal is anders, qua effect, snelheid enz. Als kind 
moet je frank en vrij kunnen voetballen en niet volge-
stopt worden met opdrachten. Toen kwam bij mij de 
gedachte op: ik wil later trainer worden, want dat 
kan ik beter...” 
 
Heb je die jongensdroom gerealiseerd? 
Rinus: “Inderdaad, na mijn loopbaan als speler kon 
ik een opleiding als trainer volgen bij de KNVB in 
Zeist. In 1930 haalde ik mijn A licentie.”  
 
Had je als trainer nog een boodschap? 
Rinus: “Wat denk je? Trainers beloofden altijd wel 
dat er aanvallend gevoetbald werd, maar in de prak-
tijk kwam hier weinig van terecht.  Ik beloofde niet 
alleen aanvallend voetbal, ik speelde ook altijd aan-
vallend voetbal. Ook besefte ik dat de clubs waarbij 
ik werkte de voetballers niet konden verwennen; als 
semi-profs werkten ze overdag hard voor hun geld, ’s 
avonds trainden ze en dan moesten ze ook wat plezier 
hebben, was mijn motto. En omdat ik ook altijd res-
pect voor anderen toonde, kreeg ik het ook terug.” 
 
Hoe ben je begonnen als trainer? 
Rinus: “Mijn eerste club was de amateurvereniging 
GSV uit Gouda en daarna CVV uit Rotterdam. In 
1960 ging ik naar de betaald-voetbalclub Fortuna 
Vlaardingen. We werden kampioen van de toen nog 
bestaande 2e divisie. Met Fortuna Vlaardingen mis-
ten we in 1962 op een doelpunt na de eredivisie, 
maar in 1969 lukte het ons met SVV wel om te promo-
veren als kampioen van de eerste divisie. Het seizoen 
erop degradeerden we ook weer met SVV. Dit was 
echter geen schande, het kwaliteitsverschil was 
enorm met de overige ploegen. Na zes jaar SVV ging 
ik naar Heracles uit Almelo om na twee seizoenen in 
1972 weer terug te keren naar mijn oude liefde SVV. 
In 1973 werd FC Eindhoven mijn volgende club, 
waarmee we het onmogelijke presteerden: we wisten 
in 1975 via de nacompetitie de eredivisie te berei-
ken.”  
 
Gosens was mateloos populair bij zijn spelers en sup-
porters en wist zijn team zelfs in 1976 te behouden 
voor de eredivisie, een unieke prestatie. In 1977 de-
gradeerde hij echter wel met Eindhoven, omdat NEC 
(dat nog een punt nodig had om niet te degraderen) 

en Ajax (dat nog een punt nodig had om landskampi-
oen te worden) het met 0-0 op een akkoordje gooi-
den. 
 
Tot 1979 bleef Gosens in Eindhoven, waarna FC Den 
Bosch zijn laatste club als hoofdtrainer werd in het 
betaalde voetbal. Daar werd hij na één seizoen op een 
niet-chique manier buiten gewerkt, met als drogreden 
ziekte. Rinus Gosens kwam echter goed terecht: PSV 
nam hem op in de scoutingsstaf. 
 

Hoe kijk je tegen het hedendaagse voetbal aan en hou 
je het nog bij? 
Rinus: “Ik hou alles nog bij via de krant en televisie, 
maar voor het huidige voetbal neem ik mijn petje niet 
af. Het geld heeft de sport naar beneden gehaald, 
geld speelt een te grote rol. Men is in staat om ie-
mand eruit te gooien of te schoppen om te winnen. 
Bovendien is er teveel lichaamscontact, men speelt 
niet op de bal, maar op de man. De sportiviteit is 
geen hoofdzaak meer. Nee, alleen het resultaat telt. 
Als je als speler goed functioneert komt je naam dik-
wijls in de krant. En daar reageert de coach natuur-
lijk ook op. De pers bepaalt ook voor een groot ge-
deelte de positie van de trainer en speler.” 
 
Rinus Gosens woont anno augustus 2006 nog al-
tijd in Eindhoven en is inmiddels 86 jaar.  
Hij, de van huis uit eenvoudige arbeider uit Schie-
dam, is de man gebleven die hij door milieu en op-
voeding is geworden. Overal waar Gosens werkte is 
wel degelijk succes geweest, volgens hemzelf niet 
omdat híj goed was, maar omdat hij uitging van de 
capaciteiten van de mensen waarmee hij werkte. 
Nogmaals, hij liet zijn spelers lekker aanvallen, het 
maakte de praktijktrainer Rinus Gosens dan niet veel 
uit als er 4 of 5 tegendoelpunten vielen. 
 
Wat het hem heeft opgeleverd? De waardering van  
mensen die hem integer en met bezieling aan het 
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werk hebben gezien. Geen bankrekening zoals ande-
ren met minder voetbalverstand in hun hele lijf dan 
Rinus in zijn pink had. Want denk erom: Rinus Go-
sens was een rasvoetballer en ’n trainer met inzicht. 
 
Heb je nog toekomstplannen? 
Rinus: “Toekomstplannen? Och, ik leef van dag tot 
dag, probeer plezier te maken op een goede manier, 
geen ruzie te zoeken en lekker te eten. Ik vul mijn da-
gen met voetbal kijken op TV en het lezen van de 
sportrubrieken”. 

Bij de afronding van ons gesprek met Rinus liepen 
wij nog een stukje met hem mee om foto´s te maken. 
 
Het viel ons op hoeveel mensen er riepen: “Hoi     
Rinus! Hoe gaat ie?” 
 
Conclusie: deze éminence grise is nog niet vergeten. 
 
Tonny van den Boomen, 
Yvonne Henderson. 

18 
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Scouting DOORNAKKERS is al ruim 45 jaar een scoutinggroep in Tongelre en één van de 
grootste in Eindhoven. Voorheen gevestigd in het gemeenschapshuis Doornakkers, heeft de 
groep sinds eind 1987 nu al weer bijna 19 jaar haar “home” aan de Urkhovenseweg 27. 
 
Een blokhut waar wekelijks op zaterdag de ca. 
160 leden en 45 leidinggevenden bij elkaar ko-
men: een drukke maar leuke bedoening!! 
 
Zondag 1 oktober houden wij weer onze tra-
ditionele Open Dag voor alle kinderen van     
5 t/m 15 jaar. Je kunt meedoen aan allerlei 
scoutingactiviteiten voor elke leeftijd, zoals de 
ScoDoo Vossenjacht. 
 
Net zoals andere jaren hebben we weer ver-
schillende verrassingen voor iedere jeugdige 
deelnemer! En in die tijd kunt u als ouder zelf 
rondneuzen op onze GRANDIOZE GROTE 
VLOOIENMARKT en/of genieten van een hapje 
en een drankje. 
 
 

 
 
We hopen u allemaal weer op zondag 1 
oktober te zien. De vlooienmarkt begint 
om 11.00 uur. Tussen 11.00 en 12.00 uur 
geldt voor de vlooienmarkt een toegangs-
prijs van slechts € 1,--. Om 12.00 uur gaat 
de Open Dag van start en kan iedereen 
gratis naar binnen! 
 
U kunt met uw kind(eren) ook altijd op za-
terdag langskomen bij de blokhut. Tussen 
10.00 en 18.00 uur is er altijd wel iemand 
aanwezig om u te informeren.  
 
Of u kunt ook kijken op onze website 
www.doornakkers.com en mailen kan ook 
naar: info@doornakkers.com.  
 

OPEN DAG EN VLOOIENMARKT BIJ SCOUTING DOORNAK-OPEN DAG EN VLOOIENMARKT BIJ SCOUTING DOORNAK-OPEN DAG EN VLOOIENMARKT BIJ SCOUTING DOORNAK-
KERSKERSKERS   
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Deze maand heeft de redactie een bezoek ge-
bracht aan het Financieel DienstenCentrum 
Eindhoven waar Jos Rovers samen met Ben 
Kruizinga de scepter zwaait. Jos ontving ons 
gastvrij in zijn mooie kantoor aan de Dr. Ber-
lagelaan 1 en vertelde enthousiast over zijn 
werk. 

 
 
Hoe ben je in deze branche terecht gekomen? 
Ik heb op de MTS een technische opleiding ge-
volgd. Ben daarna bij staalconstructiebedrijf De 
Vries Robbé gaan werken. Toen ze gingen verhui-
zen naar Gorinchem had ik het daar wel gezien en 
na vervolgens nog een jaar bij Philips gewerkt te 
hebben ben ik overgestapt naar RVS-
verzekeringen. Omdat mijn vader daar 40 jaar ge-
werkt had was dat voor mij geen onbekend terrein. 
In de acht jaar dat ik bij RVS werkte heb ik mijn 
opleidingen gevolgd. Daarna begon het me te be-
nauwen. Ik was beperkt in mijn mogelijkheden en 
mocht de klanten niet adviseren zoals ik dat wilde. 
In 1982 ben ik voor mezelf begonnen. 
 
Wat is er zo leuk aan dit beroep? 
In dit beroep werk je met mensen, een grote di-
versiteit van mensen, dát vind ik leuk. Geen dag is 
hetzelfde, het verveelt dan ook nooit. Bovendien is 
het een dienstverlenend beroep. Wij geven onze 
klanten een goed advies en helpen hen als zij een 
beroep doen op hun verzekering. Bij schade weten 
wij waar de verzekerde recht op heeft en wij atten-
deren de klant op de mogelijkheden.  
 
De vraag of je met plezier naar je werk gaat 
is na het bovenstaande eigenlijk overbodig. 
Ik heb er iedere dag weer zin in. Wij werken hier 
met 20 mensen in een goede sfeer en het werk is 
en blijft een uitdaging. 

Welke voordelen heeft het samenwerkings-
verband met het Financieel DienstenCen-
trum? 
 

Financieel DienstenCentrum is een overkoepelende 
organisatie waar in Nederland 80 kantoren door 
middel van een samenwerkingsverband zich bij 
hebben aangesloten. Wij betalen daarvoor contri-
butie maar zijn voor de rest volledig zelfstandig en 
onafhankelijk. Men eist wel dat wij gediplomeerde 
mensen in dienst hebben.  
 

Maar jullie wilden de voordelen weten. Door deze 
samenwerking, met 80 andere kantoren, kun je 
veel meer dan alleen. Zo kunnen wij bij 33 hypo-
thekenbanken een hypotheek sluiten en omdat we 
zo groot zijn is de rente altijd gunstig. Ook voor 
verzekeringen biedt de samenwerking grote voor-
delen. We kunnen prima premies bedingen waar-
door we met iedereen kunnen concurreren. Verder 
werken we samen op het gebied van opleiding, au-
tomatisering, e.d. 
 

 
Wat is er bijzonder aan het Financieel Dien-
stenCentrum Eindhoven? 
Financieel DienstenCentrum Eindhoven is om 
meerdere redenen bijzonder: 
• Wij zijn onafhankelijk en kunnen producten on-

derbrengen waar wij, c.q. onze klanten, willen. 
Wij kunnen zaken doen met iedere verzeke-
ringsmaatschappij of iedere hypotheekbank. 

• Premietechnisch kunnen wij met ieder ander 
concurreren. 

• Wij zijn dag en nacht bereikbaar door middel 
van een noodnummer. Onze bereikbaarheid is 
uniek. 

     Lees verder op pagina 21 

Jos Rovers 

Kantoor Financieel DienstenCentrum Eindhoven,  
Dr. Berlagelaan 1  
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Bewerkelijk met al die kauwen 
 

 
 

Als u wel eens bij het bokkentuintje tegenover de 
Philipsboerderij komt zal het u niet zijn ontgaan dat 
er zoveel van die zwarte vogels rondzwermen, soms 
wel honderd. Dit zijn kauwen en er zitten een paar 
grotere bij, dat is de zwarte kraai. Doordat er bij de 
bokkentuin grote hoeveelheden brood en andere 
etenswaar gevoerd word, hebben die kauwen het ook 
goed, maar wat doen kauwen als ze zich vervelen? 
Dan vinden ze het leuk om het rieten dak van de 
boerderij te plukken, met als gevolg grote gaten, dus 
een flinke schadepost. Want vakmanschap kost van-
daag de dag niet niks, vooral als zo `n rietendak gere-
pareerd moet worden.  

Dus in de toekomst 
moeten we met  
beleid de bokken 
voederen, dus niet 
overdreven veel, 
dan wordt het pro-
bleem van de kau-
wen hopelijk ook 
wat minder, en zul-
len ze misschien 
elders hun kostje 
gaan scharrelen. 
 
 
En dan hebben we 
het maar niet over de ratten…….   
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• Wij zijn groot genoeg om specialisten in ons 
team te hebben en klein genoeg om onze klan-
ten persoonlijk te kennen en te benaderen. 

• Wij doen alles op financieel gebied: vermogens-
planning, sparen, bankzaken, verzekeringen, 
hypotheken enz. Onze klanten hebben alles on-
der een dak. 

• Wij onderscheiden ons kantoor van andere or-
ganisaties o.a. door middel van de bezoekfre-
quentie. Wij onderhouden op grote schaal per-
soonlijke contacten met onze klanten en heb-
ben regelmatig “fysiek” als telefonisch contact 
met hen. Wij kennen onze klanten persoonlijk. 

• Wij voelen ons er verantwoordelijk voor dat de 
belangen die klanten aan ons toevertrouwen 
naar beste kunnen worden behartigd. Een ver-
trouwen dat wij elke dag weer proberen waar te 
maken. 

 
Gebeuren er leuke spannende dingen in deze 
branche? 
Een brand is niet leuk en als door omstandigheden 
het parkeren van je auto bijzonder ongelukkig uit-
pakt en het maar de vraag is of de schade vergoed 
wordt is dat óók niet leuk maar wél spannend. In 

een dergelijk geval staat bij ons het belang van de 
klant voorop en bemiddelen wij met de verzeke-
ringsmaatschappij. Wij stoppen daar veel energie 
in en vaak met een goed resultaat. Dat is dan 
meteen ook een goede reclame! Een betere recla-
me is er niet. 
 

Het gevolg is dat 84% van onze nieuwe klanten 
ons door mond tot mond reclame weet te vinden. 
Mensen vinden prijs, voorwaarden en service be-
langrijk en door middel van enquêtes komen wij te 
weten wat er beter kan. Natuurlijk gaan er bij ons 
ook wel eens klanten weg maar 56% daarvan 
komt na verloop van tijd toch weer bij ons terug. 
 
Geïnteresseerd? 
We bedanken Jos Rovers voor het gesprek. Het 
was boeiend om eens een kijkje te nemen achter 
de schermen van Financieel Diensten Centrum 
Eindhoven en te spreken met de ondernemer Jos 
Rovers.  
 

Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer we-
ten over Financieel DienstenCentrum Eindhoven, 
surf dan eens naar www.FDCE.nl of maak een af-
spraak met Jos Rovers bij u thuis of op kantoor. 
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Rondje Urkhoven 
 

We lopen vanuit de Geestenberg richting Geldrop 
via de arme’s grond en ‘t Tipke via de hoge zulten 
naar de Hoppenkampen. We zetten onze wandeling 
voort naar van de Brouwer en de Tip van Vander 
hulst om via Betjesakker en tegen de Zeggen aan 
even uit te rusten op ’t Plakske achter het huis. 
Vanuit de Polder lopen we via de Tiendschuur over 
het Kerkepad langs ’t Venneke en de Smitsekamp 
naar ’t Aangelag om bij de Bogert bij ’t Kruiske 
over te steken naar den Binnen. Via de Kamp (niet 
te verwarren met het kamp) en de Koewei  zijn we, 
na een wandeling van ongeveer 1 uur terug in Gees-
tenberg. 
 
Zo’n 50 jaar geleden was er iemand zo slim boven-
genoemde toponiemen te noteren uit de monden 
van Urkhovense/Tongelrese mensen. Hartelijk 
dank! 

Op 29 september a.s. wordt de Randzone Urkho-
ven (Behaagd Urkhoven behaagt!) officieel geo-
pend door de Eindhovense wethouder Mevr. Fiers. 
De natuur kan ter plaatse weer wat beter functio-
neren. Bovendien kunnen de omwonenden weer een 
mooi rondje Urkhoven lopen. De oude veldnamen 
komen ze onderweg niet tegen. 
 
Ongetwijfeld wel het nieuwe naambord “Thomas 
van Rooijpad”! De Erven van Rooij hebben het ach-
terliggende pad ter beschikking gesteld aan de 
Tongelrese wandelaars. Hulde!   
 
De geschiedenis gaat verder:  Het Siscapad had-
den we al.  Nu het Thomas van Rooijpad…  Mooi 
toch! 
 
Loek Ketelaars 
(Met dank aan Jan Spoorenberg) 

FEESTELIJKE FEESTELIJKE FEESTELIJKE OPENINGOPENINGOPENING   RANDZONERANDZONERANDZONE   URKHOVENURKHOVENURKHOVEN 29  29  29 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER 2006  2006  2006    
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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 

25 

Recept van de maand september door de Karpen-
donkse Hoeve: Champignons Romagna (lekker op 
salade of als snack) 
 

Ingrediënten voor 4 personen 
16 grote champignonkoppen (schoon geborsteld) 
1 teentje knoflook fijngehakt 
1 sjalotje fijngesnipperd 
1 klein gedroogd rood pepertje 
Olijfolie 
100 gram kalkoengehakt 
50 gram fijngesneden parmaham 
Geraspte schil van ½ citroen 
50 gram geraspte parmezaanse kaas 
2 losgeklopte eieren 
100 gram paneermeel 

Bereiding   
Fruit de knoflook, pepertje en sjalotje in olie in steel-
pan. Voeg gehakt toe en bak rul. 
 

Haal de pan van het vuur en voeg de ham toe en maal 
fijn in de keukenmachine. Voeg als het mengsel 
enigszins is afgekoeld, citroenrasp en parmezaan toe. 
Proef en breng op smaak. 
 

Vul de champignons met het mengsel. Haal ze ver-
volgens door de eieren. 
 

Haal ze dan door de paneermeel en bak in ruim olijf-
olie goudbruin. Laat de gevulde champignons uitlek-
ken op keukenpapier. 
 

Serveer direct de champignons Romagna.  

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. 

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 24 sep. 10.00 uur  Ds. Chr. Mondt  

Zondag 1 okt. 10.00 uur  Ds. M. van Nie  

Zondag  8 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zondag 15 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zondag 22 okt. 10.00 uur  Ds. P. Flach  

Zondag  29 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis  

Zoekertjes inleveren bij de redactie;  kosten € 2,50 bij vooruitbetaling. 

Gevraagd: Hulp in de huishouding voor 2 ochtenden per 
week van  9-12 uur. 

 

Mevrouw S. Tielemans, Thorbeckelaan 24, tel: 040-2810127 
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BESTE BESTE BESTE DICHTERSDICHTERSDICHTERS   ENENEN   DICHTERESSENDICHTERESSENDICHTERESSEN,,,   
 
Wij danken u voor uw inzending. 
 

We zijn blij dat zoveel mensen begaan zijn 
met het beukenlaantje en het Wasven en de 
moeite hebben genomen een mooi gedicht in 
te sturen over de oude beuk. 
 

Het was spannend, maar nu is het eindelijk 
zover, de bekendmaking van de uitslag van 
de gedichtenwedstrijd met als middelpunt de 
omgezaagde beuk in het beukenlaantje. 
 

U bent van harte uitgenodigd op zondag 8 ok-
tober om 13.00 uur bij de Philipsboerderij aan 
de Celebeslaan, van waaruit we vertrekken 
naar de plaats, waar het winnende gedicht zal 
worden bekendgemaakt. 
  

De schrijver moet natuurlijk, zoals afgespro-
ken, zijn gedicht voordragen bij de beuk en 
natuurlijk de plaquette met het gedicht ont-
hullen. De jury zal hierbij ook aanwezig zijn. 
  

Er zal deze dag ook, door en om het kasteel-
bos, een literaire wandelroute te lopen zijn. 
 

De looproute wordt gemarkeerd met gedich-
ten die gemaakt zijn door kinderen van de 
basisscholen uit de omgeving of basisscholen 
die een samenwerkingsverband hebben met 
Stichting Groendomein Wasven. De gedichten 
van de kinderen sluiten aan bij het thema van 
de kinderboekenweek De Leeuw is los!, wat 
is ontleend aan het gelijknamige gedicht van 
Annie M.G. Schmidt. De scholen sturen elk 
maximaal 15 gedichten die, omgetoverd tot 
boomblad, een literaire route in het kasteel-
bos vormen.  
 

Graag begroeten wij u op deze middag, die 
tot 17.00 uur zal duren. 
  

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met Kees van Grevenbroek: 
Telefoon: 06-11178637 
E-mail: grevenbroek.c@lcl.nl 
 

Met literaire groet, 
Kees van Grevenbroek 

 

Onlangs zijn er bij de Collse Watermolen 
TV-opnames gemaakt voor het AVRO 

TV-programma KunstQuest.  
De uitzending van dit programma vindt 

plaats op vrijdag 22 september om  
18.00 uur bij ZAPP! op Nederland 3.  

   

ZATERDAG 9 ZATERDAG 9 ZATERDAG 9 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER   
OPENOPENOPEN   DAGDAGDAG      

OTTERSTOK 23OTTERSTOK 23OTTERSTOK 23   
 
Met veel enthousiaste mensen worden er 
een heel jaar kaarten gemaakt. Dat wil ik 
graag aan iedereen laten zien tijdens de 

open dag, natuurlijk met nieuwe technie-
ken van het komende seizoen. De hele 

dag door zijn er demonstraties en kan er 
deelgenomen worden aan aanschuifwork-

shops. 
 

Tot ziens op zaterdag 9 september van 
11.00 tot 16.00 uur en breng gerust ie-

mand mee. 
 

Informatie: 
Annemarie Aarts 

Otterstok 23, 5641 LA Eindhoven 
Tel. 040-2812541 
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Beste bewoners,  in de maanden september, oktober, 
november en december zal de politie Tongelre in sa-
menwerking met de stadswachten de actie 
“TIJDSCHAKELAAR”  draaien. 
 
WAAROM DE ACTIE “TIJDSCHAKELAAR” ? 
In de “donkere” maanden slaat de inbreker graag zijn 
slag in de vroege avonduren. Inbrekers letten op de 
afwezigheid van de bewoners. Bij het invallen van de 
duisternis wordt dat voor hen makkelijk waarneembaar.  
 
“LICHT UIT” OF  “EEN KLEIN LAMPJE AAN” bete-
kent vaak: BEWONERS AFWEZIG !!! 
Als de inbreker zijn keuze eenmaal heeft gemaakt,  is 
binnendringen vaak een fluitje van een  €-cent.  In veel 
gevallen maakt u het hem ook erg makkelijk. Wij gaan, 
kijkend als inbreker, op pad en zullen dan -zo leert de 
ervaring -  overduidelijk zien wie niet thuis is. 
 
INBREKEN DOEN WIJ NIET, ADVISEREN WÉL !!!  
Als meerdere lampen en bijvoorbeeld Uw tv of radio in 
werking  zijn, gaan wij aan uw deur voorbij. Om op af-
wisselende plaatsen en tijdstippen lampen te laten 
branden, kan een TIJDSCHAKELAAR ( of misschien 
meerdere?) uitkomst bieden. 
Zo’n apparaat is een eenvoudig hulpmiddel en bijna 
overal te koop.  
 
HANG- EN SLUITWERK IN ORDE? 
Mocht u aan de slag gaan met de tijdschakelaar, loop 
dan ook eens kritisch om en door uw huis en kijk eens, 

hoe het met het hang- en sluitwerk is gesteld. Het aan-
brengen van een extra of ander slot kan de inbraak-
kans verkleinen. 
 
Mochten wij zien dat duidelijk is dat u niet thuis bent 
dan zult u een brief in uw brievenbus aantreffen met 
een soortgelijke tekst. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Raymond Vermeer,   
buurtbrigadier Geestenberg/ Muschberg/ Urkhoven 

ACTIE “TIJDSCHAKELAAR”ACTIE “TIJDSCHAKELAAR”ACTIE “TIJDSCHAKELAAR”   

Geachte Buurtbewoners, 
 
Het is weer zover. St.Nicolaas heeft ons te kennen  
gegeven dat Hij, met zijn gevolg, een paar dagen er 
op uit zal trekken om onze wijk met een bezoek te  
vereren. 
 
De rondgangen zijn op: 
 
Zaterdag 25 november "de Karpendonk"en 
"Koudenhoven" en de wijk “Beauregard” aan de 
Tongelresestraat 
 

en 
 

Zaterdag 2 december het oude gedeelte van Ton-
gelre rond de St.Martinus kerk. 
 
Ook kunnen wij U mededelen dat de ledenkollekteurs 
de laatste drie weken van oktober aktief zullen zijn in 
de voor hen bekende omgeving. 
 
De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis ge-
houden. De te geven donaties zijn geheel vrijblijvend. 

 
 
 
 
 
De collectanten zijn in het bezit van een van de door 
de Gemeente afgegeven vergunning, die zij dan ook 
op verzoek graag tonen. 
 
Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begun-
stigers van harte dank zeggen voor de financiële 
steun, daar zij het zijn die ons het mogelijk maken om 
St Nicolaas twee zaterdagen in ons midden te hebben, 
de kinderen zijn er blij mee!!!!! 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 namens het bestuur 
 
 H.v.Dijk,  voorzitter. 
 Tel. 040-2810959 
  

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 

opgericht in 1951 
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CURSUS “EERSTE HULP BIJ KINDERONGE-
VALLEN” 
 
ZuidZorg start binnenkort een cursus “Eerste Hulp bij 
Kinderongevallen” in Eindhoven.  
 
De cursus vindt plaats op dinsdagavonden van 19.30 
tot 22.00 uur in het gebouw van ZuidZorg, Le Sage 
ten Broeklaan 9 op 10, 24, 31 oktober en 7 novem-
ber. 
 
De cursus Eerste hulp bij kinderongevallen is een 
korte kennismakingscursus met eerste hulp; de cur-
sus leidt niet op voor een EHBO-diploma. De cursus 
is bedoeld voor ouders en andere verzorgers van 
jonge kinderen en bestaat uit vier bijeenkomsten, 
waarin geleerd wordt hoe gehandeld moet worden bij 
kleine ongevallen in en om huis, die kinderen kunnen 
overkomen. Tijdens de cursus is er volop gelegen-
heid om te oefenen. 
 
Een cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 ½ uur 
en gaat van start met minimaal 15 deelnemers, het 
maximum aantal deelnemers is 18. Cursusprijs stan-
daard €66,00; deelnemers van PuntExtra betalen     
€49,50.  
 
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijf-
formulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer:  
040-2308545 of op www.zuidzorg.nl 
 
 
CURSUS “ANDERS LEREN DENKEN” 
 
Zuidzorg start bij voldoende aanmeldingen op dins-
dag 10 oktober 2006 in Eindhoven en Veldhoven een 
cursus “Anders leren denken”. 
 
In totaal bestaat de cursus uit 10 bijeenkomsten.  
• De cursus in Eindhoven vindt plaats in het ge-

bouw van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 van 
19.30 tot 21.30 uur. 

• De cursus in Veldhoven vindt plaats in het ge-
bouw van ZuidZorg, de Run 5601 van 13.00 tot 
15.00 uur. 

 
Beter omgaan met de ‘ups’ en ‘downs’ in ons leven, 
heeft alles te maken met de eigen manier van den-
ken. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de vraag 
hoe iedereen via zijn gedachten invloed uit kan oefe-
nen op gedrag, gezondheid en welbevinden. 

Er wordt geleerd hoe je in de praktijk van het alle-
daagse leven kunt omgaan met spanningen en emo-
ties zoals angst, woede en verdriet. Zaken waar de 
deelnemer tegen opziet, worden niet uit de weg ge-
gaan maar opgepakt; zij het met minder spanning. 
 
De volgende vragen komen aan de orde: hoe ont-
staan onze gevoelens, wat is rationeel denken en 
hoe kan je storende gedachten omzetten in helpende 
gedachten. Het extra oefenen en in de vingers krij-
gen van een andere manier van denken, levert in de 
praktijk van alle dag wezenlijk wat op. Een voor ie-
dereen interessante cursus. 
 

Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijf-
formulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer:  
040-2308545 of op www.zuidzorg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
LOKET W  HOUDT SENIOREN IN BEWEGING 
 
Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze hete zomer 
ook weer zin om in beweging te komen, dan nodigt 
Loket W u uit om geheel gratis een proefles te ko-
men nemen bij één of meer van de hieronder ge-
noemde MBvO groepen in Tongelre. MBvO staat 
voor Meer Bewegen voor Ouderen. Het activiteiten-
aanbod van het MBvO bestaat uit: gymnastiek, 
volksdansen, hatha yoga en seniorfit. Ook vindt u in 
bijna elk stadsdeel wel een MBvO-groep die speciaal 
bedoeld is voor allochtonen. 
 
Gymnastiek 
Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.00 tot 
11.00 uur in de dependance v.h. Oude Raadhuis,     
’t Hofke 128 
 

Swinggym (Vanaf 50 jaar) 
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in de Ronde,     
Tongelresestraat 146 
 

Volksdansen 
Donderdag  van 11.00 tot 12.00 uur in de Fontein, 
Bloemfonteinstraat 64 
Vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur in de dependance 
van het Oude  Raadhuis, ’t Hofke 128. 

 

Seniorfit 
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur (inclusief pauze)   
In Sporthal Karregat 
 

Gymnastiek voor allochtone vrouwen 
Donderdag  van 13.15 tot 14.15 uur in de Fontein, 
Bloemfonteinstraat 64 
 

Voor verdere informatie kunt u bellen naar  
219.33.00 en vragen naar Anja Alink. 
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OOGSTFEEST 
 

‘Van graan tot brood’ 
 
Op zaterdag 23 september gaan we even terug in de 
tijd. Naar toen we ons nog op de natuur en de jaargetij-
den richtten. Op wat het land ons te bieden had. 
We gaan een echt oogstfeest houden! 
 
Het graan dat in het voorjaar ge-
plant en door de zomerzon goudgeel 
gekleurd is kan nu eindelijk aan het 
begin van de herfst geoogst wor-
den. Wie kent er nog de bewerking 
van het graan totdat het geschikt is 
gemaakt voor het bakken van 
brood? Laat staan de gereedschap-
pen die gebruikt werden!  
 
Denk je eens in: een roodgloeiend vuur van knappende 
takkenbossen, een sissende bakoven en de geur van 
vers ambachtelijk brood … 
 
Wie dit zelf wil meemaken komt op zaterdag 23 sep-
tember van 12.00 tot 16.00 uur naar de Philipsboer-
derij aan de Celebeslaan. Want dan kun je zien, horen 
en proeven hoe het er vroeger aan toe ging. Het oude 
bakhuisje achter de boerderij bakt dan weer voor het 
eerst sinds lange tijd brood. Natuurlijk van het meel van 
de Collse Watermolen. Kan het nog Tongelreser? Jawel, 
want er worden ook boerenverhalen verteld, diverse 
artikelen verkocht en gereedschappen getoond, er is 
een knuffelhoek met dieren, en er wordt gezellig gekeu-
veld, zoals we dat in Tongelre gewend zijn. 
 
Dit mag je dus niet missen, tot zaterdag 23 september! 
 
Tevens presenteren wij deze dag definitieve ontwerpen 
van de Philipsboerderij (Drijvers Oisterwijk BV) en het 
erf van de boerderij (Storix landschapsarchitecten) in 
combinatie met het kasteelbos en is er de mogelijkheid 
op deze ontwerpen te reageren.  
 
Voor meer informatie: www.wasven.nl 
 
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een email 
naar info@wasven.nl. 
 
Stichting Groendomein Wasven 
 

UITSTAPJE BEAUREGARDUITSTAPJE BEAUREGARDUITSTAPJE BEAUREGARD   
 
Het is dinsdagmiddag 22 augustus 2006 12.45 uur. 
Op het Ambonplein is het een drukte van jewelste, 
luidruchtig als een jonge schoolklas welke op reis 
gaat, verzamelen de 55+ers van appartementen-
complex Beauregard zich voor een gezamenlijk 
uitstapje met een bijdrage door WOONINC. 
 
Om 13.15 uur vertrok een goed gemutste groep 
van 64 personen per touringcar richting de Bies-
bos alwaar een rondvaart plaatsvond. Eerst even 
kijken of er een toilet in de bus is, want ja, niet 
ieder “oudje” houdt de plas even lang op, maar 
zoals later de hele dag blijkt, heeft de Huurders-
commissie ook dit goed geregeld. 
 
De grote wegen zoveel mogelijk vermijdend, gaat 
het door het mooie gebied “De Kempen” met dor-
pen als b.v. Oirschot, Spoordonk en Goirle. Veel 
uitleg over cultuur en industrie wordt verteld door 
de chauffeur, die hier goed in onderlegd is. 
 
Om 15.00 uur komen we in Drimmelen aan, al-
waar de Zeemeeuw 4 op ons wacht. Als iedereen 
aan boord is, vertrekt de boot voor een rondvaart 
van 1 uur en 45 min. over de uitgestrekte Biesbos. 
Na het drinken van een kopje koffie, verspreidt 
men zich over heel de boot, door het goede weer 
velerlei bovendeks genietend van het uitzicht en 
verwonderd hoe groot dit gebied is.  
 
Om 17.00 uur komt er een einde aan een zeer inte-
ressante boottocht en staat de bus gereed voor een 
bezoek aan Restaurant “Kruidenlucht” te Caste-
ren. 
 
De sfeer is zoals de hele dag al, uitstekend, de 
chauffeur was voorzien van een CD met het genre 
55+ in de vorm van zeemansliedjes, bij het spelen 
van “het kleine café aan de haven” werd ons een 
geweldig 3-gangen buffet geserveerd met ook 
daar een consumptie bij. 
 
Tegen 21.30 uur reed de bus het Ambonplein weer 
op, 64 personen hebben genoten van een fantasti-
sche dag, dank aan WOONINC., die dit voor ons 
mogelijk heeft gemaakt. 
 
Ab de Winter 
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BASISSCHOOL BASISSCHOOL BASISSCHOOL DEDEDE BOOG  BOOG  BOOG VAARTVAARTVAART   SAMENSAMENSAMEN   METMETMET TIM  TIM  TIM NAARNAARNAAR TIMBOEKTOE TIMBOEKTOE TIMBOEKTOE   

Het bad is groot,  
Tim speelt met zijn boot, 
Het bad wordt de zee, 
En Tim vaart op zijn bootje mee. 
Zeg Tim, waar gaat de reis naartoe? 
“Vandaag ga ik naar TIMBOEKTOE” 
 

De kinderen van basisschool De Boog 
varen al een paar weken met Tim mee 
naar Timboektoe. Tim houdt ons op de 
hoogte van zijn reis door flessenpost 
te sturen naar de kinderen. Telkens 
ontstaan er uit die brieven allerlei 
vragen en problemen. Het zijn open 
vragen, waarop iedereen, kind en leer-
kracht, zijn eigen antwoord kan en 
mag hebben. Op deze manier wordt 
de fantasie geprikkeld bij kinderen. 
De kinderen gaan met hun eigen idee-
en aan de slag, hierdoor voelen ze zich serieus genomen en ontstaat er een hoge mate van betrokken-
heid. De kinderen en leerkachten genieten voor tien en laten op deze manier het beste van zichzelf 
zien. 
 

Het thema is gebaseerd op het boek ‘Tim gaat naar Timboektoe’. Tim, een klein jongetje, speelt in zijn 
bad met zijn knuffeltjes en speeltjes. In zijn fantasie is hij aan het varen op een boot. Hij maakt een 
reis naar Timboektoe.  
 

Wie is Tim? Hoe ziet hij eruit?  Waar ligt Timboektoe? Hoe ziet Timboektoe eruit? Hoe kom je in Tim-
boektoe? En …..willen wij daar ook naar toe? 
 

Samen maken we de reis naar Timboektoe. We varen langs verschillende landschappen en we komen re-
gelmatig  figuren tegen die met ons mee varen. Via de flessenpost  krijgen we regelmatig nieuwe infor-
matie.  
 

Op het einde van het thema komt een piraat ons vertellen dat in Timboektoe een schat ligt begraven. 
De kinderen doen piratentesten en krijgen daarna de opdracht om toverzand te maken en een eigen 
schatkaart. Deze moeten ze ’s avonds bij hun bed leggen en met hun ogen dicht zeggen ze dan :  
“Toverzand, toverzand, breng mij naar Timboektoeland”……… 
 

De volgende ochtend vertellen ze aan elkaar hun dromen, maar wat blijkt… Tim en zijn vrienden zijn er 
’s nachts ook geweest. Ze hebben de schat gevonden en willen deze graag delen met de kinderen van 
groep 1 en 2. 
 

De kinderen zijn door het dolle heen, dat wordt zoeken, graven, samenwerken en genieten van de schat! 
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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 oktober 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: 
‘matroos’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Mw. S. el Moussaoui 
Frans Halsstraat 54 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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Berkenbladeren 
Bitterklaver 
Ceylon  
Duizendblad  
Earl Grey  
Groene thee  
Herderstasje  
Hertshooi 
Hooibloemen 
Jeneverbes 
Kersen  
Koningskaars 

Kruidenthee  
Lindebloesem 
Longkruid  
Mierikswortel  
Paardenbloem  
Rozenbottel  
Schoteltje  
Sleutelbloem  
Suikerklontjes  
Theekransje  
Theelepeltje  
Theeleut  

Theelichtje  
Theepot  
Theezeefje  
Trekken 
Varkensgras  
Venkel 
Vlier 
Vrouwendistel  
Walnootblad  
Weegbree  
Wolkje melk  
Zwarte thee 


