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OKTOBER 

 
Oktober was de achtste maand (octo betekent in het Latijns acht) van 
het jaar in de Gregoriaanse kalender, omdat ten tijde van de Romei-
nen het jaar in maart begon. 
 
Er is geen maand met zoveel bijnamen als oktober: aarselmaand, 
zaaimaand, reuzelmaand, wijnmaand, rozenkransmaand. 
 
Dit alles was niet zonder reden en zou die reden heden ten dage nog 
gelden? 
 
Aarselmaand: de aarzeling tussen zomer en winter. We hebben dan 
gemiddeld 1-3 vorstdagen, maar landinwaarts 10 vorstdagen met een 
gemiddelde temperatuur van 10.3 graden en zelfs in 2003 met 
sneeuw. 
 
Zaaimaand: de boeren zaaiden rogge, tarwe en gerst. Wie vroeg 
zaait zal vroeg oogsten. 
  
Reuzelmaand: het is de slachtmaand, de proviand voor de winter 
werd veiliggesteld doordat het varken werd geslacht. 
 
Wijnmaand of Bacchusmaand: In de Romeinse mythologie is Bac-
chus de god van de wijn, seksuele vrijheid en vruchtbaarheid.  
 
Rozenkransmaand: in deze maand is er een bijzondere devotie tot 
de heilige maagd Maria. 
 
Dus: aarzel niet en maak je huis, garderobe en tuin winterklaar. 
Slachten hoeft niet meer, maar stop vast het een en ander in de diep-
vries voor de feestdagen. Loop even naar 
het Mariakapelleke, bid een rozenhoedje 
en pak bij thuiskomst een lekker glas 
wijn. 
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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 lezers, 
 
Er stopt een bekend Tongers autootje voor de 
deur, het autootje van Casa Gaya en ik word ver-
blijd met een bezoek van Hildegard en dochter 
Gaya. “Of ik de wisselpen wilde”. Oh natuurlijk, 
wat leuk. En daar zit ik dan, niet wetend wat te 
schrijven. Waarom zeg ik ook zo snel “ja” ?  Ik ga 
even wat oude wisselpennen lezen.  
 
Ik moet dus schrijven wat ik “heb” met Tongelre 
en waarom ik daar woonachtig ben. Dat moet niet 
zo moeilijk zijn want ik ben er geboren, even weg 
geweest (12 jaar) en weer teruggekeerd. Sterker 
nog, ik ben geboren waar ik nu teruggekeerd ben. 
Dat heeft wel wat “kruim” gekost maar het is ons 
dan toch gelukt. 
 
Ik ben op “Coll” 
geboren in 1970. 
Heb 12 gelukkig 
jeugdjaren op ba-
sisschool ’t Karre-
gat gehad, daarna 
de middelbare 
school in Nuenen 
en nog wat extra 
opleidingen her en 
der in Eindhoven 
en omstreken.  
 
Mijn ouders zijn 
altijd op ‘t Coll blij-
ven wonen. Dus 
ging ik regelmatig 
op bezoek bij mijn 
ouders. Mijn ou-
ders zeiden mij al-
tijd: “Jij, jij moet met een tentje op C&A gaan wo-
nen.” Mij trok dat achteraf wonen totaal niet. Ik 
had geen vrijheid, kon niet even naar vriendinnen 
en even winkelen was er ook niet bij. Al dat groen 
kon mij in die jaren ook gestolen worden. 
 
In 1995 kochten mijn man Mike en ik dan ook vol 
trots een woning in het witte tuindorp in Stratum.  
 
Een leuke bijkomstigheid is dat Mike van 1972 tot 
1976 in Tongelre gewoond heeft en wel in de Wa-
pendragerstraat. Wij woonden dus maar op een 
steenworp afstand van elkaar. Hij zat toen op de 
Jacob van Koudenhovenschool en in het kinderkoor 
van de St. Martinuskerk. Later is hij met zijn ou-
ders in Deurne gaan wonen maar een klein deel 
van zijn leven en hart ligt ook in het Tongelrese. 
 
 

Maar goed,om een lang verhaal niet te lang te ma-
ken: na de komst van onze dochter Amber in 
1999, ben ik bij mijn vader in zijn zaak De Collse 
Hoek Eindhoven gaan werken. Ik heb mijn studie 
binnenhuisarchitectuur afgemaakt en dat deed de 
winkel goed. Zo goed, dat Mike besloot zijn baan 
bij Ford Eindhoven op te zeggen en samen met mij 
de zaak van mijn ouders over te nemen. Dit alles 
gebeurde in 2001. In januari 2002 zijn wij officieel 
samen van start gegaan. In datzelfde jaar is onze 
zoon Chiel geboren. Dat waren best gekke tijden. 
Wij reden dagelijks op en neer van het witte dorp 
naar “Coll”. 
 
Wij konden dus nog steeds niet zonder mijn vader 
en moeder want dan zou de winkel wel heel vaak 
onbemand zijn geweest. Als snel kwam het gevoel 

dat we eigenlijk 
ook bij de winkel 
zouden moeten 
kunnen wonen om 
het allemaal goed 
te doen. Toen het 
dak van de boerde-
rij van mijn ouders 
vervangen moest 
worden en een deel 
van de boerderij 
totaal opnieuw op-
gebouwd moest 
worden, meenden 
wij een mogelijk-
heid te zien om 
van dit deel een 
woning te maken. 
Enthousiast gewor-
den gingen wij 
naar de gemeente 

om te kijken of zij net zo enthousiast zouden zijn. 
Nee dus, en er werd ons gezegd dat als je dit plan 
wilde realiseren je een heel lange adem zou moe-
ten hebben. Nou dat hebben wij gehad; want na 
4,5 jaar kregen wij onze woonvergunning en be-
wonen wij inmiddels vol trots Collseweg 4a. 
 
Inmiddels vind ik wonen in het groen heerlijk en is 
winkelen enz. veel minder belangrijk. De kinderen 
groeien in een heerlijke omgeving op. En wellicht 
keren zij straks naar wat omzwervingen ook wel 
weer terug naar hun nest. Want zo mag ik ’t Coll 
wel noemen: “mijn nest”. 
 
Tot ziens 
Esther Becht 
 
De volgende Wisselpen gaat naar Helma Clij-
sen 
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De interieurverzorgers van de St. Martinuskerk 
vragen versterking. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Wie komt ons helpen? 
  Het is best gezellig en het 

kost u maximaal slechts  
2 ½ uur per maand! 

 
U kunt u aanmelden bij: 
J.Smulders tel: 2813217 
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Wie van onze lezers weet waar deze boom zich in Tongelre  
bevindt?  

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje met daar-
op een nauwkeurige plaatsbepaling van het object samen met 
uw naam, adres en telefoonnummer naar de redactie: 
 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
’t Hofke 15 

5641 AH  Eindhoven 
 

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke be-
schikbaar is gesteld door het wijkblad.   
 
Oplossing Wie Weet Waar september: 
 
De juiste oplossing van Wie Weet Waar van de maand septem-
ber is ingestuurd door de familie Van Hees. 
 
In ‘t nieuwe gebied van de Urkhovense Zegge:  
‘’t Poortje over ‘t bruggetje wordt het “Thomas van Rooijpad”, 
wat uitkomt op de Doolstraat. Als je ‘t poortje door ‘t gebied 
ingaat zie je op de poort de begrazing door schapen. 
Het jonge boompje rechts op de foto is ‘n jonge eik (Hollands), 
die links van de gegraven paddepoel staat. Bij de paddepoel 
staat ook een bankje met vuilnisbak.’ 

 
VITAALPAS 

 
De VITAALPAS nu ook in Tongelre! 
 
De VITAALPAS is een soort clubkaart voor actieve ouderen. 
Met de pas kunnen 55+ wijkbewoners meedoen aan activiteiten 
die door Woonzorgcentrum Tongelre (onderdeel van de Vitalis 
Zorggroep) worden georganiseerd. Ook op andere Vitalis-
locaties is men van harte welkom om actief deel te nemen aan 

de daar georganiseerde activiteiten. 
 
Het activiteitenaanbod omvat niet alleen kaarten en biljarten, 
maar ook muziekmiddagen, busreisjes en dergelijke. 
 
De pas zelf kost € 17,50 per (kalender)jaar. Het éénmalige in-
schrijfgeld is € 7,50. 
Per activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd, vaak bedoeld 
om de consumptiekosten te dekken. Bijvoorbeeld een middagje 
biljarten: Bijdrage € 1,50 – koffie of thee gratis. 
 
Wilt u meer informatie over de Vitaalpas en/of de activiteiten? 
 
Laat dat even weten bij de receptie van: 
Woonzorgcentrum Tongelre  
Molijnstraat 1. 
Telefoon: 040-23 31 600 
Hier zijn ook de VITAALPAS-brochure en het inschrijffor-
mulier verkrijgbaar.  

 
DAHLIACLUB SINT MARTINUS 

UITSLAG LOTERIJ 2006 
 

143-151-201-212-243-308-357-434-540-642-675-
704-733-964-993-1074-1256-1275-1316-1323-1346-
1404-1709-1808-1824-1867-1887-1958-1972-1983-
2001-2063-2115-2176-2205-2220-2236-2287-2300-
2316-2324-2461-2484-2919-3086-3228-3246-3269-
3295-3420-3423-3439-3443-3455-3479-3530-3539-
3575-3606-3654-3682-3725-3837-3868-3876-3955-
4191-4195-4201-4221-4286-4296-4316-4379-4475-
4476-4544-4667-4691-4720-4725-4730-4733-4772-
4777-4793-4844-5066-5094-5146-5290-5372-5410-
5423-5464-5498-5618-5622-5630-5649-5671-5677-
5722-5739-5816-5828-5926-5940-5974. 
 
U kunt uw prijs tot 1 november 2006 afhalen bij: 

 
Simon van Erp 
Tongelresestraat 536 

Bij voorkeur na 18.00 uur. 
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Zoekertjes inleveren bij de redactie;  kosten € 2,50 bij vooruit betaling. 

 

Te koop gevraagd:  
het boek Tongelre oh Tongelre (06 22 99 60 18) 
 

 
Welke vrouw wil eens per week enige tijd met mij lek-
ker Spaans komen praten, zodat ik de taal wat beter 
leer spreken. Ik heb al enkele jaren les gehad.   
Hebt u interesse mail dan naar : 
anjavandenb@hotmail.com 
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Tuintip van de maand augustus: Vijveronderhoud 

door Jeroen Soontiëns 
 
De vijver nodigt op een zonnige herfstdag wel uit om er 
eens lekker de bezem door te halen. Dit komt het vij-
vermilieu helaas niet ten goede en het is verstandiger 
om een aantal klussen in een ander jaargetijde te 
doen. Daarom hieronder een overzicht van wat u wel 
en niet kunt doen in deze tijd van het jaar. 
 
De oeverplanten kunt u nu uitstekend snoeien. Vaak 
zijn deze planten flink uitgegroeid en beginnen de bla-
deren nu af te sterven. Van bijna alle oeverplanten 
overleven alleen de ondergrondse delen de winter dus 
u kunt ze kort boven de grond afknippen. Eventueel 
kunnen de planten opnieuw in vijvermanden worden 
geplant. 
 
De zuurstofplanten kunt u in de herfst beter met rust 
laten. Dit zijn de planten die helemaal onder water 
groeien. Ook al hebben ze een groot gedeelte van de 
vijver dichtgegroeid, het snoeien van deze planten-
groep kunt u het beste in de zomermaanden doen. 
Wanneer u in de herfst een gedeelte van de zuurstof-
planten uit de vijver haalt, is de kans groot dat u in het 
voorjaar algenoverlast in het water krijgt, omdat de ba-
lans is verstoord. Het is wel een goed idee om de wa-
terkwaliteit nogmaals te controleren. Wanneer de hard-
heid van het water voor de winter op peil is gebracht, 
komen de zuurstofplanten optimaal de winter door. 
 
Het is verstandig om het blad uit de vijver te houden. 
Een grote hoeveelheid bladeren zorgt voor een grote 
laag bodemslib. Dit is weer een voedingsbodem voor 
algen. Het beste kunt u in de herfstperiode een af-
deknet over de vijver spannen. Zo heeft u er geen om-
kijken naar. Maak het net aan de zijkanten wel goed 
vast, zodat vogels en andere dieren er niet in verstrikt 
raken.  
 
Als u van plan bent om de bodem van de vijver schoon 
te maken, dan kunt u dit beter uitstellen tot na de win-
ter. Het bodemleven kan zich maar langzaam herstel-
len als het water kouder wordt. Wilt u het bodemslib 
verwijderen dan kan dat ook op een andere manier. 
Strooi hiervoor Bio-oxydator in de vijver. Dit zorgt er-
voor dat het bodemslib op een natuurlijke manier ver-
sneld wordt afgebroken. De herfst is hiervoor een zeer 
geschikt moment. 
 
Denk er als laatste aan om de vijverfilter tijdig te legen 
en op te bergen. De behuizing en UV-lamp zijn niet 
bestand tegen bevriezing. De vijverpomp bewaart u 
het beste in een emmer water in een vorstvrije ruimte. 
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Als we het over een dapper vogeltje hebben, dan spre-
ken we over de winterkoning. Een van de kleinste vo-
geltjes van onze Tongelrese tuinen en natuurgebieden. 
Maar de winterkoning zingt als een grote, fel en pittig 
en nog mooi ook. Je ziet hem altijd met zijn staartje 
recht omhoog. Dit levendige vogeltje is donkerbruin 
met op de vleugels, flanken en staart donkere dwars-
streepjes. 

 
Je komt hem overal tegen, als er maar genoeg ruigte 
is van begroeiing. Schaduwrijk en vochtig struikgewas 
vindt hij het heerlijkst om in te vertoeven en te foerage-
ren.  
Hij kruipt als een muis door het onderhout en takkenril-
len, op zoek naar insecten en andere kleine beestjes. 
 
Hij heet dan wel winterkoning maar strenge winters zijn 
funest. Als bescherming van de nachtelijke kou, krui-
pen ze in een gezamenlijke slaapplaats. 
 
Het mannetje bouwt verschillende nestjes voor het 
vrouwtje, mooi rond met een vlieggat en goed verstopt 
natuurlijk. Dan  zoekt zij een nestje uit, waar ze de 
kroost gaat uitbroeden en opvoeden, meestal een stuk 
of vijf jongen. De andere nestjes gebruikt het mannetje 
weer als slaapplaats. De broed- en nesteltijd duurt zo’n 
dag of 18. En dan twee broedsels per jaar.  
 
Heb je nu een beetje een ruig begroeide tuin, dan komt 
hij daar graag, let maar eens een keer op. Heb je geen 
tuin en ben je afhankelijk van onze mooie groengebie-
den probeer dan eens, tijdens een ommetje of lange 
wandeling goed rond te kijken of je een winterkoning 
ziet of hoort, en let wel….  
Ze zijn echt klein. 
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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. 
 
Op zondag 29 oktober is de volgende gezinsviering, 
om 11.00 uur in de Martinuskerk. Alle communicanten 
en hun familie zijn van harte welkom! Als je kind het 
leuk vindt om een stukje te lezen, geef je dan op: 
tel: 281 13 24 of  
e-mail: kaya.parochietongelre@kpn-officedsl.nl  
 

Familieberichten 
 

Overledenen: 
 
Fien van Veen-Kneepkens, 91 jr., Turnuspad 
Laura Dijkmans, 84 jr., A. Van Diepenbeeckstraat 
 
Dopen: 
 
Charissa van Veen 
Mitchell van Veen 
Joshua Weber 
Joeye Groom 
Georgina Vos 
Chelsey van Heeswijk 
Naomi van Veen 
 
Huwelijken: 
 
Barry ter Horst en Eveline Ungerer, 2 september 
Pieter van der Marel en Mariëlle Canters, 8 september 
Remco Pennings en Froukje Clijsen, 8 september 
Kees Roosen en Wendy van Mol, 22 september 
 
November is traditioneel de maand met Gildemis-
sen en Gildevieringen. 
Op zaterdag 11 november wordt om 10.00 uur in de 

Martinuskerk een Gildemis gehouden, met zang van 
het Martinuskoor. 
Op zondag 12 november is de eucharistieviering in de 
Martinuskerk om 11.00 uur een Gildeviering. Weer met 
zang van het Martinuskoor. 
Op zaterdag 25 november wordt om 10.30 uur in de 
Martinuskerk door het Catharinagilde een Gildemis ge-
houden. En ook hier weer een optreden van het Marti-
nuskoor. 
 
In verband met Allerheiligen en Allerzielen zullen de 
kerkhoven St. Calixtus en St. Martinus geopend zijn 
van: maandag 23 oktober tot en met zondag 5 novem-
ber van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s middags 17.00 uur. 
 
Op donderdag 2 november is het Allerzielen. In alle 
drie de kerken wordt op 19.00 uur een viering gehou-
den. In de Antoniuskerk zingt Cantemus Domino, in de 
Martinuskerk het Martinuskoor en Schola Cantorum 
zingt dan in de Jozef en Mariakerk.  
 

Opening van het werkjaar 
 
Woensdag 20 september werd in de Jozef en Maria-
kerk met een woord- en gebedsdienst het nieuwe litur-
gische werkjaar van de parochie Tongelre geopend. 
Het thema voor het komend jaar is “vieren”, vooral sa-
men vieren. 
Om dit duidelijk te maken werden vier beeldengroepjes 
binnengebracht, voorstellende drie vrouwenfiguren die 
samen een licht dragen. Voor iedere kerk in Tongelre is 
er een beeldengroepje, het vierde groepje blijft op het 
parochiebureau en het licht zal ontstoken worden bij 
iedere vergadering of bijeenkomst van de verschillende 
werkgroepen. 
In alle parochiekerken zal komend jaar het samen vie-
ren extra benadrukt worden. 
 
In de dienst werd gekozen voor het symbool licht, om-
dat wij licht heel hard nodig hebben in de donkere da-
gen die de kerk momenteel doormaakt. 
 
In de dienst was een heel goede sfeer voelbaar, mede 
door het optreden van het gelegenheidskoor onder lei-
ding van Ties van de Berge. 
Er werden Nederlandstalige liederen gezongen en lie-
deren uit Taizé. Iedereen zong van harte mee. 
Er werd gevraagd om na de dienst nog wat na te praten 
en kenbaar te maken wat gewaardeerd en wat gemist 
werd in de diensten. Bijna iedereen heeft gehoor gege-
ven aan deze oproep, zodat wij terug kunnen kijken op 
een fijne inspirerende avond. Het is een hoopvol teken 
om weer een héél jaar te proberen een levendige ge-
meenschap te zijn en te blijven in Tongelre. 
 
Aan alle aanwezigen werd een lichtje gegeven met een 
mooi kaartje met de vraag “waar vind ik het vuur dat het 
mijne ontsteekt?”. 
Hopelijk kunnen veel mensen het antwoord vinden in 
de parochiekerken in Tongelre. 
 
Namens het liturgisch beraad, Els Steenberghe. 

 

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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“Kom en kijk binnen”  
11 en 12 november a.s. 

 
OPEN KERKWEEKEND  
ST. MARTINUSKERK 

 
Naar aanleiding van het Geloofsfeest dat eind 
maart/begin april in Geldrop werd gehouden, heeft 
bisschop Hurkmans de parochies in het bisdom  
´s-Hertogenbosch gevraagd in het weekend van 11 
en 12 november een Open Kerkweekend te organi-
seren. 
Tijdens dit Geloofsfeest bleek dat het openstellen 
van het kerkgebouw een grote aantrekkingskracht 
heeft op jongeren en ouderen, ongeacht of ze nu 
wel of geen vaste kerkgangers zijn. 
 
In het kader hiervan heeft het kerkbestuur van de 
St. Martinuskerk besloten de kerk op beide dagen 
voor het publiek open te stellen en wel van 12.00 tot 
17.00 uur. 
"Kom en kijk binnen" suggereert een andere waar-
neming dan onze dagelijkse, die zo vanzelfsprekend 
is geworden dat we het bijzondere nauwelijks of in 
het geheel niet meer opmerken. Vandaar dat ge-
tracht wordt deze dagen de aandacht uitdrukkelijk te 
richten op o.a. 

• de geschiedenis van de kerk 
• de oude Romaanse en de onvoltooide St. 

Martinus-kerk van nu 
• de kerk als architectonisch ontwerp 
• ramen en de verschillende decoratievormen 
• de kapitelen van de pilaren, alle voorstellen-

de dierfiguren met een bepaalde symboli-
sche betekenis 

• de oude beelden en gebruiksvoorwerpen 
waarvan vele het daglicht lang niet meer ge-
zien hebben. 

Misschien kan Uw bezoek zo leiden tot een waarne-
men met nieuwe ogen. Een ware ontwikkelingsreis 
hoeft geen speurtocht te zijn naar nieuwe land-
schappen alleen. 

Tevens zal op beide dagen na afloop van de mis 
rond 12 uur een traditionele uitvoering plaatsvinden 
van “Martinus en de bedelaar” op het kerkplein door 
leden van het St. Martinus-gilde, dit ter ere van St. 
Martinus-dag op 11 november. 
Verder zijn voor deze gelegenheid zowel foto's van 
het interieur als van het exterieur gemaakt. Deze 
zullen in kaartvorm voor de verkoop worden aange-
boden. 
 
Wij hopen u allen te ontmoeten. 
Het kerkbestuur. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op  
http://www.bisdomdenbosch.nl. 
 

 

VLOOIENMARKT 
 
Op zondag 5 november organiseert 
scouting St. Frans weer haar jaar-
lijkse vlooienmarkt. 
 
De markt wordt gehouden bij de 
blokhut aan de Vuurvlinderstraat en begint om 12.00 
uur. 
 
Er zijn weer heel veel spullen en het is de moeite 
waard om eens te komen kijken. 
 
Heeft U nog spullen?  Bel 2816186 en wij komen ze 
graag bij U ophalen. 
 
Tot ziens op de markt. 
 

 
REÜNIE  

SCOUTING ST. FRANS 60 JAAR 
 
Dit jaar bestaat scouting St. Frans 60 jaar. Om dit 
feit te vieren zijn we eerder deze maand met alle 
leden een dagje weg geweest. 
Op vrijdag 17 november a.s. willen we echter een 
reünie houden voor alle oud-leden van de groep. 
De avond begint om 20.00 uur en de reünie wordt 
uiteraard gehouden in de blokhut aan de Vuurvlin-
derstraat. 
Hoewel de meeste oud-leden door ons worden aan-
geschreven, is het best mogelijk dat enkele mensen 
vergeten worden of niet meer te traceren zijn. 
Dus: mocht je geen aanschrijving hebben ontvan-
gen of ken je nog een oud-lid dat niet is aange-
schreven, geef het even aan ons door en/of kom 
naar de reünie. 
 
Tot ziens op vrijdag 17 november. 
Scouting St. Frans    tel: 040 - 2816186 

11 
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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 

DE ZONDAGMIDDAG IN ’T OUDE RAADHUIS 
 

Elke zondagmiddag van half twee tot half vijf 
kan elke wijkbewoner GRATIS terecht in ’t Oude 
Raadhuis om er de middag door te komen met: 

 
0 een gezellige buurt met andere wijkbewo-

ners; 
0 een spelletje als rikken, jokeren, sjoelen, dar-

ten, biljarten, dobbelen, dammen, schaken, 
rummikub, etc. etc.; 

0 een lekker kopje koffie of glas thee voor 
maar 70 cent; 

0 een drankje dat ook niet duur is. 
 
Er zijn steeds twee gastvrouwen/-heren die u de 
hele middag ter wille zijn en zorgen voor een ge-
zellige sfeer.  
Loop eens binnen om dit te ervaren. 
 

Alleen komen moeilijk??? 
Kom samen met partner, buur, vriend of kennis. 

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM ! 

 
Speelgoed-

beurs 
 

 
Voor alle jongens en meisjes tot 15 jaar 

wordt er op  
 

zondag 12 november  
in ‘t Oude Raadhuis  

 
weer een speelgoedbeurs georganiseerd. 

 
Een tafeltje huren kost € 1,20. 

 
Jullie mogen om 12.00 uur binnen om je 

spulletjes uit te pakken. 
Aanvang verkoop 13.00 uur,  

einde 15.00 uur. 
 

Toegangsprijs voor bezoekers is 
 € 0,70. 

Vanaf 31 okt tafeltje reserveren  
bij conciërge O.R. tel:2811737 

     
(Deze beurs is niet toegankelijk voor 

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

Elke vrijdag - Schilderen van 20.00  - 22.30 uur 
aspirant-schilders zijn van harte welkom. 

Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
 
van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 1x per 2 weken. 

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

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 13.30  -  
16.30 uur. gezelligheid troef. 
 
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, 
kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
……. buurten.  
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Verslag Vleermuizentocht 

 
Om ongeveer kwart voor zeven 
maakte ik me klaar voor een in-
drukwekkende tocht door ‘het bos’ zoals mijn zusje dat 
terecht opmerkte. Een dikke trui zou volgens mijn moeder 
voldoende zijn, maar voor de zekerheid had ik toch maar 
mijn jas aangetrokken (dat bleek later wel verstandig). 
Eenmaal aangekomen op de boerderij liep ik een oud klas-
genoot tegen het lijf en tijd om wat bij te kletsen hadden 
we wel.  
 
Toen we uitgelachen waren ging ik op een bankje zitten 
tussen andere kinderen -die overigens een stuk kleiner, 
oké niet kleiner, jonger waren dan ikzelf- en kregen we 
een enigszins interessante voorlichting over wat we zou-
den gaan doen. 

 
Een vleermuizentocht door het bos, daar waren we voor gekomen. 
We splitsten de groep in twee en gingen elk met een begeleider op 
pad. Net buiten de boerderij was het al raak, een flinke Grootoor-
vleermuis scheerde boven mijn zusjes hoofd (en gillen dat ze 
deed!). Met een soort radiootje hoorden we wat voor geluiden die 
vleermuizen maakten. We liepen na een tijdje toch weer verder, en 
kwamen de rest van het gezelschap tegen. Op een open veld ble-
ven we weer staan, hier kon je de vleermuizen pas echt goed zien. 

Ik staarde omhoog 
naar de inmiddels don-
kerblauwe lucht en 
keek mijn ogen uit. Vijf 
á zes vleermuizen wisselden elkaar af. Het leek wel alsof zij 
ons bekeken in plaats van wij hen. 
 
En toen gebeurde het. Opeens voelde ik een steek in mijn 
nek en toen ik voelde wat er zo’n pijn deed zat er bloed op 
mijn vingers. Ik vroeg aan mijn moeder of zij iets zag en 
meteen slaakte iemand 
een gil. Het was mijn 
zusje die op mijn hals 
wees, terwijl ze haar 
andere hand voor haar 

mond hield. Ze gilde iets van:  
 
ER ZITTEN TWEE TANDVORMIGE GATEN IN JE NEK DIE HEEL 
ERG OP VLEERMUIZENTANDEN LIJKEN!  

 
Ik zei dat ze zich niet moest aan-
stellen en liep verder, terwijl ik 
toch een bloederige smaak in mijn 
mond had... 
Maar alle gekheid op een stokje; het was een hele leuke tocht en ik 
heb er leuke herinneringen aan overgehouden (ik zie mezelf alleen niet 
meer in de spiegel, is dat normaal?). 
 
Jip Bierkenz 
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BUURTFEESTEN, BEVRIJDINGSMARKT, DAHLIASHOW:  
HET GONST IN TONGELRE 

 
Op zondag 17 september was er weer veel te doen in onze wijk. Niet alleen was het Bevrijdingsmarkt op ´t 
Hofke en Dahliashow in de “witte school”, het was ook de jaarlijkse Autovrije Dag, die dit jaar in het kader 
stond van de Week van de Vooruitgang met als thema (duurzame) mobiliteit. Diverse buurten in onze wijk 
grepen de kans aan om op die dag hun buurtfeest te vieren en combineerden dit veelal met een wandeling of 
andere mobiele activiteit. Het 25-jarig bestaan van zowel Koudenhoven als de Brabis en het 15-jarig bestaan 
van de Krommenbeemd was voor uw wijkblad reden deze feesten eens extra in de “picture” te zetten. En 
feestelijk was het! Kijk en oordeel zelf… 
 
Avondroodstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bevrijdingsmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Foto’s: Yvonne Henderson 
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15 Jaar Wijkvereniging Krommenbeemd 
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BELANGRIJK ! 
 

Informatie over het nieuw te 
bouwen SPILCENTRUM 

 
Op woensdag 8 november  

In de gymzaal,   
hoek Koudenhovenseweg zuid / ’t Hofke 

Aanvang 11.00 uur 
 

In het Spilcentrum worden ondergebracht: 
Basisschool De Boog,   

Peuterspeelzaal,  
Buitenschoolse opvang Korein en  

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis 
 

 
 
 
 
 

DE HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR 
EEN MOOIER STUKJE TONGELRE 

 
In het kader van de Natuurwerkdag organiseert 
Stichting Groendomein Wasven op zaterdag 4 
november een Groenwerkdag in de Beukenlaan 
en rond de Philipsboerderij. 
De werkzaamheden bestaan uit snoeien, het 
laatste onkruid wieden en andere groenwerk-
zaamheden.  
 
Na afloop is er natuurlijk de Tongelrese Gezellig-
heid. 
 
Aanvang werkzaamheden 09.30 uur.  
Aanvang gezelligheid: 15.00 uur. 
 
Wil je ons graag een handje helpen, geef je dan 
op bij Kees van Grevenbroek, tel. 06-111 786 37.  
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GEDICHTENWEDSTRIJD ROND DE GEVELDE BEUK.  
 

Uitspraak van de jury, bestaande uit Herman Pieter de Boer en Micky Otterspoor. 

De eerste prijs is voor het ‘BEUKVERSJE’ van Jolie (10 jaar) en Gloria (8 jaar) van Wijngaarden.  
Een geestig, liefdevol gedichtje, waarin alles rijmt. Het laat aan duidelijkheid over de geschiedenis van de beuk niets te wensen 
over. De twee beginregels zijn meteen al grappig en ook het einde vinden we leuk bedacht. Dit versje spreekt jong en oud aan 
en zal prima op z’n plek zijn op de plaquette.  

De tweede prijs is voor het gedicht DE BEUK van Ria van de Wiel, die het bestaan van de beuk zo mooi verweven heeft met 
haar eigen levensverhaal. Bravo, Ria!  

De derde prijs is een gedeelde prijs. Herman Pieter de Boer koos voor het gedicht DE BEUK van Marietje Deneef (75 
jaar), die volgens hem ‘in maar 6 heldere dichtregels haar verwantschap met de beuk te boek gesteld heeft’. Micky Otterspoor 
viel voor ONZE BEUK van Piet Brock (77 jaar), die ‘met eenvoudige woorden een gevoel van eerbied voor de oude beuk 
weet op te wekken’. 

En tenslotte is er een EERVOLLE VERMELDING voor Jip Bierkenz (12 jaar), die met het originele gedicht 150 
JAAR alle tekenen vertoont van een veelbelovend talent. Ga door, Jip!  

Alle andere deelnemers hebben stuk voor stuk in hun poëzie blijk gegeven van een grote betrokkenheid bij ‘hun’ boom. Dat was 
hartverwarmend om te lezen en maakte onze taak tot een plezierige. 

 
 
1e prijs 

 
Er was eens een beuk, 
die was heel leuk, 
hij was 150 jaar oud, 
maar toen ging het fout, 
er was geen redden meer aan, 
hij kon niet verder meer bestaan, 
de boom moest plat, 
en dat was dat……. 
 
Maar……. 
nu ligt hij daar, 
hij is niet voor niets tegen de grond gegaan, 
want nu hebben we er ook nog wat aan, 
we kunnen er lekker op spelen, 
en dat doen we met velen. 
 
Dus beuk bedankt voor het verleden, 
en het heden. 
 
Beukversje van Jolie (10 jaar) en Gloria (8 jaar) van Wijngaarden 
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2e prijs 
 
DE BEUK 
 
Je kon niet langer blijven staan,  
en daarom ben je plat gegaan. 
De Beuk Geveld,  
voor mij ben je een echte held. 
 
Waarschijnlijk staat er in je bast,  
een hartje met mijn naam gekrast. 
Omdat ik in vervlogen tijden stiekem,  
onder jouw takken, vrijde. 
Tegen jouw stam, onder jouw groen. 
 
En weet je, in later dagen  
kwam ik met de kinderwagen. 
Met mijn dochter en mijn zoon  
en jij stond daar heel gewoon. 
De kinders zochten beukennootjes 
net als ik, ooit, met mijn klasgenootjes. 
 
De Beuk Geveld, 
Je leeft niet meer,  
en soms doet dat een beetje zeer. 
 
Dag lieve Beuk, ik ben blij dat je hier blijven mag, 
zodat ik op mijn “ouwe dag” 
nog kan mijmeren van toen 
en van mijn allereerste zoen. 
 
De Beuk Geveld,  
voor mij ben je een echte held. 
 
Ria van de Wiel 
 
 
3e prijs (gedeeld) 
 
Deze boom die het toen ook al kon zien 
Dat ik gedoopt werd in de Sint Martien 
Gij BEUK telde toen al zoveel ringen 
Als de jaren waarvan ik nu mag zingen 
De beukennootjes kan ik niet meer van jou rapen 
Maar hier mag jij nu lekker liggen slapen 
 
Marietje Deneef (75 jaar) 
 
Onze beuk 
 
Hier stond 
de oude beuk 
diepgeworteld 
in Tongelrese grond. 
De beukenboom 
die ons heden 
met ons vergeten 
verleden verbond. 
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Hier ligt de beuk 
op Tongelrese aarde. 
Hij hoort bij ons, 
een boom van waarde. 
 
Piet Brock (77 jaar) 
 
 
Eervolle vermelding 
 
150 jaar 
 
Diep in lenteachtige gedachten, 
Loop ik fluitend door de beukenlaan 
Dan zie ik opeens in mijn ooghoek, 
Een paar mooie plantjes staan. 
Het zijn kleine takjes 
Met groene blaadjes eraan. 
En in het midden ligt een stronk, 
Een beuk, welteverstaan. 
 
Ik denk: Opletten bij bio, 
Volgende keer in de klas. 
Want misschien had ik dan geweten, 
Hoe oud deze boom wel was. 
Jaarringen, 
Die komen wel van pas! 
Maar hoe je het berekent, 
Zomaar? Hocus-pocus-pas? 
 
Inmiddels heb ik het geleerd, 
Die boom was 150 jaar oud, 
Dat is toch vrij oud, 
Want ja, bij ons: vergeet het maar! 
 
Hij ligt zich daar wel als klimobject, 
Onnoemelijk te vervelen. 
En die uiterst vriendelijke beuk, 
Denkt, ach laat die kinderen maar spelen! 
 
Jip Bierkenz (12 jaar) 
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OOGSTFEEST ‘VAN GRAAN TOT BROOD’ 
 

Zaterdag 23 september kon iedereen bij de Philipsboerderij zien hoe vroeger in het bak-
huisje brood werd gebakken. Speciaal voor dit evenement was de 
oven van het bakhuisje al dagen van tevoren opgestookt. Er was 
eerder al hard gewerkt aan het interieur om het op tijd schoon, ge-
verfd en met goede verlichting klaar te krijgen voor de eerste 
‘stookavond’. 
 
Er werden niet alleen smakelijke broodjesgebakken, die direct in de 
kraam werden verkocht, maar ook heerlijke Tongelrese koeken, die 
gretig aftrek vonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De bakkers hadden niet veel 
tijd om de broodjes te maken, 
dus dat mochten de kinderen 
zelf doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het weer was super en met een drankje en Tongelrese gezellig-
heid bij de pannenkoek was het heerlijk toeven op het terras. 
 
Bakker Alfred vertelde op, vertrouwde, ludieke wijze, over de 
toekomstplannen voor de boerderij en de herinrichting van het 
erf en kasteelbos daar omheen. 
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Wijkfeest Koudenhoven 
een groot succes! 

Het was druk, gezellig en…lekker!!!! 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hulde aan de organisatoren! 
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OPENING NIEUW WANDELGEBIED IN TONGELRE 
 
Acht poelen, 2900 meter wandelpaden, drie bruggetjes, tien zitbanken, zeven prullenbakken, veertien slagbo-
men, 334 laanbomen, 14.000 vierkante meter loofsingels, veertig knotwilgen en 426 vlechtheggen zijn er 
aangelegd en geplant in het fraaie nieuwe natuur- en wandelgebied “Randzone Urkhoven”, dat op vrijdag 29 
september 2006 werd geopend in aanwezigheid van de wethouder van Wonen en Ruimte, Mary Fiers. De 
92-jarige Gon van Rooij, de oudste nog in leven zijnde erfgename van Thomas van Rooij, verrichtte de ope-

ningshandeling waarmee het naambord bij het Thomas van Rooijpad definitief 
werd geplaatst. Met verve hanteerde zij de spade en vulde het gat, daarbij gehol-
pen door haar neef Bert van Rooij en Frits van Geffen, voorzitter van de werk-
groep SMS/Leefbaarheid van het Wijkcentrum ´t Oude Raadhuis, . Gon is een 
kleindochter van Thomas van Rooij, de naamgever van het natuurpad dat het 
nieuwe wandelgebied doorkruist. 
 
Na een daverend geweersalvo trok de grote stoet belangstellenden met het Ton-
gelrese gilde aan kop naar de feesttent aan de Urkhovenseweg waar na diverse 
toespraken het feestgedruis kon losbarsten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto’s: Karel Pesch 

HOEZO THOMAS VAN ROOIJPAD? 
“Thomas van Rooij, timmerman en boer te Tongelre (1820-1902), eigendom van de erven”. Zo 
luidt de tekst die volgens afspraken met de 70 nazaten van Thomas op het bord is geplaatst. 
Toen de gemeente 2 jaar geleden de plannen voor herinrichting van Randzone Urkhoven ging 
ontwikkelen, stuitte zij op een oude insteekweg uit 1228 (!) die liep van de Doolstraat richting 
kanaal. Wat zou er mooier zijn dan deze oude weg in het nieuwe plan op te nemen? Uit onder-
zoek kwam echter naar voren dat deze weg eigendom was van de nazaten van bovengenoem-
de Thomas van Rooij, die deze weg in 1864 gekocht had. En dat waren er intussen zoveel dat 
ieder nog geen vierkante meter in bezit had. Reden dus tot groot familieberaad… Omdat ieder-
een het plan wel zag zitten en men bovendien niets met één vierkante meter grond kon aan-
vangen, heeft de familie unaniem besloten de grond aan de Gemeente te verhuren voor de 
somma van €1 per jaar, en dit bedrag over te maken naar  Stichting het Brabants Landschap. 
Dit alles op voorwaarde dat het pad “Thomas van Rooij pad” zou gaan heten met een officieel 
bordje…. 
 

 
Een deel van de nazaten van Thomas van Rooij was tijdens de opening present. 
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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 (1993) 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:  Snijbloemen blijven langer goed als u een beetje azijn aan het water toevoegt.. 

Recept van de maand oktober door de Karpendonkse Hoeve:  
 

GEVULDE APPELS  
(lekker als garnituur bij wild-gerechten of zo-

maar)  
(voor 2 personen)  
 
Ingrediënten 
2 hele appels (Elstar of sterappeltjes is het lekkerst)  
800 ml water 
400 gr. witte suiker 
1 eetlepel mosterd  
 
Bereiding  
Kook 800 ml. water.  
Was de appels goed schoon. 
Laat de 2 appels in het water koken gedurende 15 mi-
nuten. 
Doe er 400 gram suiker bij. 

 
Na het koken de appels uitdruipen en de kapjes van 
boven eraf snijden. 
De inhoud / vulling van de appel eruit halen met een 
meloenboortje. 
De vulling en brunoise (blokjes) snijden. 
Fruit de vulling aan met een beetje suiker in een koe-
kenpan. 
Doe er 1 eetlepel mosterd bij.  
Optioneel kunt u er krentjes of rozijnen aan toevoe-
gen.  
 
Vul vervolgens de uitgehaalde appels met de vulling.  
Doe ze vervolgens nog max. 5 minuten in de oven op 
180 graden celsius 
 
Serveer de appels als garnituur bij wild-gerechten  

25 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 22 okt. 10.00 uur  Hr. P. Flach 

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

Zondag 5 nov. 10.00 uur  Ds. Maats uit Heeze 

Zondag 12 nov 10.00 uur  Ds. Nennie 

Zondag 19 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis 

Zondag 26 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis 
 Herdenking overledenen  
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25 jaar Wijkvereniging Brabis 
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Mededelingen van de Geestelijkheid in Rond 
’t Hofke in het jaar des Heeren 1966. 
 

H et plaatsengeld in onze kerk is 25 cent per 
persoon. Dit geldt ook voor de kinderen , die in 
de banken of stoelen zitten. Alleen de kinderen  
die links en rechts vooraan bij de biechtstoelen 
zitten zijn hiervan vrijgesteld. 
 

O m te mogen communiceren is bij alle plech-
tigheden EEN uur  van te voren nuchter zijn vol-
doende. 
 

O p vrijdag 24  en 31 december mag men dit 
jaar vlees eten. De bisschoppen hebben dispensa-
tie verleend in de Vasten- en Onthoudingswet. 
 

T ijdens de Hoogmis wordt de palm gewijd. 
Men wordt verzocht deze zoveel mogelijk zelf 
mee te brengen, 
 

V olgens berichten gaat het met de Bisschop-
pelijke Vastenactie 1966 , niet zo goed als het 
vorig jaar, toen in totaal f. 4.406.000,- bijeen ge-
bracht werd. 
 

W ij hopen dat een nieuwe kerststal met nieu-
we beeldengroep zal meehelpen de weldaad van 
het kerstgebeuren beter te beleven. 
 

I n onze kerk zijn we in het gelukkige bezit 
gekomen van nieuwe Misgewaden. De oude 
Misgewaden werden afgestaan aan de Missie’s 
van de Paters van de H.H.Harten. 
 

B oete – en Biechtoefening voor klassen 4, 5 
en 6 zijn op dinsdag om half drie voor de MEIS-
JES en woensdag om half 10 voor de JONGENS. 

Meningen van parochianen in Rond ’t Hofke 
1966. 
 

Z ou het mogelijk zijn tijdens de zondagsdien-
sten de kerk niet te verlaten, alvorens de Priester 
in de sacristie is ? 
 

D e banken in de kerk zijn toch wel erg lastig. 
Zou het misschien mogelijk zijn nieuwe banken 
te plaatsen ? 
 

H ebt U al gezien dat de oude wijzerplaat 
van de kerk is verwijderd? Zou er misschien 
spoedig een nieuwe zijn ? 
 

I s de Eerste H. Mis op zondagen in de zomer 
niet veel te laat? Als men ergens naar toe wil, 
wordt dit moeilijk. (voorstel pastoor: in de zomer 
om 7 uur in de winter half acht) 
 

M oet onze preekstoel nog wel in de kerk 
blijven staan? Hij beneemt voor een aantal men-
sen het zicht op het altaar. Bovendien is onze 
kerk met de nieuwe geluidsinstallatie goed te 
bespreken vanaf het priesterkoor. 
 

Z ou het misschien mogelijk zijn met onze pa-
rochie een bedevaart te houden naar een of ande-
re bedevaartsplaats? 
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HENNY VAN KUIJEN WINNARES KERMISSCHIETEN CATHARINA-GILDE 
 
Het is er goed toeven, daar op het terras bij het gildehuis van het Tongelrese Catharina-gilde. 
Op dit historisch plekje aan de Dommel, de Bovenhof genaamd, stond ooit het oude kasteel Beauregard, ook genaamd 
kasteel Coudenhove. Gelegen aan het water, onder lommerrijke, hoge bomen beschikt dit gilde hier over een van de 
mooist gelegen schutsterreinen van Eindhoven. 
 
Er is dan ook volop belangstelling voor de schietwedstrijden die gehouden worden op deze prachtige nazomerdag. Op 
deze derde zondag in september wordt sinds 1966 het zgn. kermisschieten gehouden, een schietwedstrijd waaraan de 
hele Tongelrese bevolking mee mag doen. Heel vroeger begon op deze dag namelijk de Tongelrese kermis, om tot don-
derdag voort te duren. Hierbij ging het er vaak zo liederlijk aan toe, dat de kermis in Tongelre zelfs jarenlang door de 
pastoor verboden is geweest, en toen het weer mocht duurde hij 
nog maar drie dagen… 
 
Nieuwsgierig geworden naar dit traditionele gebeuren besloten  
Math en ik er eens een kijkje te gaan nemen en indien mogelijk 
mee te schieten… Gelukkig waren we ruim op tijd voor de wedstrijd 
en na een hartverwarmend welkom door enkele gildeleden en hun 
vrienden besloten we mee te schieten. Eerst moest het doelwit, een 
prachtige zelfgemaakte houten duif, in de schutsboom geplaatst 
worden. Dit gebeurde door Eric Annal, the maker “himself”. Na het 
inschrijven van de deelnemers door Piet van de Wiel konden we 
om 15.45 uur van start gaan. Om beurten gingen de deelnemers de 
duif te lijf. Ooit in een ver verleden moet ik al eens geschoten heb-
ben bij een andere gilde, maar daar was niet veel van blijven 
hangen. Het doel kwam amper in het vizier… Het zal de leeftijd 
wel zijn! Na drie keer schieten ging het beter. Toch was de duif 
in 45 minuten tijd volledig aan flarden geschoten. Het was ten-
slotte Henny van Kuijen die het genadeschot wist te lossen, 
waarmee zij zich een jaar lang Kermiskoning(in) van Tongelre 
mag noemen… Henny, proficiat! Het was gezellig en wie weet 
tot volgend jaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto´s: Yvonne Henderson. 
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25 JAAR SBNL 
 
Op vrijdag 8 en zaterdag 
9 september vond op het 
zonovergoten terrein na-
bij de Collse Watermolen 
een indrukwekkend Na-
tuurfeest plaats dat werd 
georganiseerd door de 
SBNL, de Stichting Be-
heer Natuur en Landelijk 
gebied. Dit tweedaagse 
evenement werd georga-

niseerd voor donateurs en sympathisanten van de Stichting ter ere van het 25-jarig bestaan, verder was op 
zaterdag was ook de Tongelrese bevolking welkom.  
 
Op vrijdag werd het feest bezocht door zo´n 400 leerlingen van diverse basisscholen uit de omgeving die zich 
o.a. vermaakten met een roofvogelshow, eieren zoeken, schilderen, de watermolen bekijken en film kijken. 
Doel van deze activiteiten was de kinderen de natuur te laten horen, zien én voelen, aldus SBNL-directeur 
René Munsters, die met deze woorden het scholenprogramma opende. 
“Wij hopen dat jullie er wat van meenemen en dat jullie later ook echte veldmensen worden.” 
 

Ook op zaterdag waren er talloze demonstra-
ties en activiteiten. Mede door het schitterende 
weer kwamen veel mensen uit de omgeving 

een kijkje nemen. Zij werden niet teleurgesteld. Organisaties die zich bij de na-
tuur betrokken voelen presenteerden zich in de ruim opgezette tent en de bezoekers konden kennis maken 
met de zelfgemaakte geitenkaas, honing en speciale soorten ham. Een wandeling onder leiding van natuur-
gids Loek Ketelaars mocht natuurlijk ook niet ontbreken. De roofvogels lieten zich van hun beste kant zien, 
op één na, die vond het wel prachtig daar in de Collse Zegge, en wilde niet meer mee naar huis…. 

  
Al met al een schitterend feest in een prachtige, inspirerende omgeving. We 
hopen dat de bezoekers ervan hebben genoten en dat vooral de jeugd er wat 
van heeft opgestoken! 
Met dank aan de vrijwilligers van de Collse Watermolen en Van den Oever 
Expo Groep voor het beschikbaar stellen van het terrein en materiaal. 
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CURSUS “VOETREFLEXMASSAGE” 

 
ZuidZorg  start binnenkort, bij voldoende aanmeldin-
gen, een cursus ‘Voetreflexmassage’ in Eindhoven. 
 
In totaal bestaat een cursus uit 13 bijeenkomsten.  
De cursus zal plaatsvinden in het kantoor van Zuid-
Zorg, Le Sage ten Broeklaan 9, op dinsdag: 
24, 31 oktober, 7, 14, 21, 28 november, 19 decem-
ber 2006, 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari 2007 
van 19.30 tot 22.00 uur. 
 
De cursus voetreflexmassage is bedoeld voor men-
sen, die actief met eigen en andermans gezondheid 
bezig willen zijn. In een ontspannen sfeer leert u di-
verse massage technieken, die ondersteunend of 
genezend werken bij lichte klachten op lichamelijk en 
geestelijk gebied. Denk hierbij aan slaapproblemen, 
hoofdpijn, rugklachten, stress en oververmoeidheid. 
Een preventieve werking kan van deze massage uit-
gaan bijvoorbeeld bij steeds terugkerende hooikoorts 
aanvallen of om griep te voorkomen. 
De massage kan ook ondergaan worden als pure 
ontspanning, geen overbodige luxe in deze tijd. 
 
In het theoretische gedeelte leert u de werking van 
organen, spieren en gewrichten, de locatie van de 
reflexpunten van de voeten. Ook wordt er aandacht 
besteed aan mogelijke geestelijke achtergronden 
van bepaalde klachten. 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg 
Telefoonnummer: 040-2308545 of op 
www.zuidzorg.nl 
 

PEANUTBAL  
TOERNOOI  

EINDHOVEN 2006 
 

Op zaterdag 9 september vond het Peanutbal toer-
nooi plaats op Sportpark Heihoef aan de Roosten-
laan. 

Drie scholen: De Bijenkorf met 
twee teams, De Bergen en ’t Kar-
regat hadden zich opgegeven 
voor dit toernooi. 
 
’t Karregat heeft alle wedstrijden 
gewonnen tijdens dit ternooi. 
 
Kenny, Delano, Joey (de Toe-
kans), Youri, Abdrurrahman, 
Koen, Bart, Maurizio (de Koli-
bries), Mitchel en Deniz ( de 
Panda’s) speelden heel fanatiek 
en gingen met de eerste prijs 
naar huis! 
 
Jongens Van harte Proficiat! 
 
Kijk op www.bs-karregat.nl voor foto’s. 

 
WAT IS PEANUTBAL?  

Peanutbal is een sport, voor jongens en meisjes en 
lijkt veel op honkbal en softbal. Honkbal en softbal 
wordt al meer dan 150 jaar gespeeld in Amerika.  
Hopelijk ga jij Peanutbal net zo leuk vinden als je 
leeftijdsgenoten en zien we je binnenkort terug op 
het veld. 
 
Peanutbal is een veilige balsport, zonder lichamelijk 
contact met je tegenstander, voor kinderen tussen de 
zes en negen jaar. 
 
Peanutbal wordt vanaf 1975 in Nederland gespeeld 
en is een echte sport. De bond, waar Peanutbal on-
der valt, heet de Koninklijke Nederlandse Base– 
en Softball Bond  of afgekort KNBSB. Als je offici-
eel Peanut wordt bij een vereniging, ben je automa-
tisch lid van deze bond en krijg je een bondsnum-
mer. 
 
De KNBSB heeft afspraken gemaakt over de spelre-
gels en organiseert ook de wedstrijden die de Pea-
nuts tegen andere verenigingen in hun omgeving 
spelen. 
 
Peanutbal is een teamsport met veel spelplezier.  
De spelregels zijn niet echt moeilijk en je hebt niet 
veel materiaal nodig. Het gaat er bij dit spel niet om 
hoeveel wedstrijden je wint, maar om het plezier dat 
je met elkaar hebt. Zo leer je in een groep - een team 
- je spel te delen en wat voor elkaar over te hebben.  
 
Als je meer wilt weten over de spelregels van Pea-
nutbal kun je op de website van de KNBSB een digi-
tale versie vinden van het Peanutboekje. Hierin staat 
meer informatie over de sport en hoe het gespeeld 
wordt.  
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ANGINA 
ARIZONA 
DAARNA 
FATA MORGANA 
MARIHUANA 
NAAIGARNITUUR 
NAAIMACHINE 
NAALDHAKKEN 
NA-APEN 
NABOOTSEN 

NACHTCREME 
NACHTEGAAL 
NACHTTREIN 
NACHTVLINDER 
NACHTWACHT 
NADEEL 
NADENKEN 
NADER 
NADRUKKELIJK 
NAGESLACHT 

NAJAARSMODE 
NAKOMERTJE 
NAPPALEER 
NARCIS 
NARCOTICABRIGADE 
NASLAGWERK 
NATELLEN 
NATUURBAD 
NATUURTALENT 
NAUWELIJKS 

NAUWGEZET 
NAUWKEURIG 
NAVELSINAASAPPEL 
NATELLEN 
NAVIGEREN 
NAZOMER 
NAZORG 
PLATINA 
SAUNA 
VOORPAGINA 

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 november 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: 
‘Geduld is een bitter kruid, het wast niet in alle hoven’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

J. Jans,  
Brabis 1a 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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