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Als eind november van dit jaar eindelijk de echte kou 
lijkt door te breken denk ik terug aan vorig jaar. Toen 
lag er rond dezelfde tijd al een sneeuwwitte deken 
over het landschap gedrapeerd, reden temeer om daar 
eens lekker van te gaan genieten. En dat zijn we dan 
ook direct gaan doen. Warm ingepakt, muts en sjaal 
tot over de oren, alleen je neus er bovenuit – wat heb-
ben wij het tegenwoordig toch goed met dat fleece-
spul, tegenover die gebreide mutsen en wanten van 
ons moeder, waar de wind doorheen joeg – stevige 
stappers aan en lopen maar... Na de brug over de Hel-
mondweg kom je terecht in een oase van rust. Een 
enkele wandelaar laat zijn hond uit, trimmers wagen 
het er maar niet op: te glad, vermoedelijk. 
 
Een wandeling vol herinneringen: in deze boerderij aan de rechterkant woonde Jan 
Rooijakkers, “unne ouwe láánge mens” met een stofjas aan. Hier werd tot in de 
jaren zeventig de paardenschatting gehouden, een jaarlijkse keuring op (slacht)
waarde van paarden en pony´s. De eigenaar liep dan met zijn paard aan het halster 
in een drafje het pad op en neer en dan kreeg ie te horen of ie duizend of tweedui-
zend gulden waard was, of iets ertussenin. Veel meer zat er toen niet in…  
 
Een eindje verderop aan de linkerkant ligt een enorm weiland. Tegenwoordig 
wordt dat in de zomer bij gebrek aan een boer door loonwerkers gehooid. Als je 
even je ogen sluit, dan hoor je zo weer het tevreden gegraas van de jonge “Belze 
knollen” die daar opgroeiden tot ze oud genoeg waren om de kar te trekken. En het 
vennetje dan? Daar werd vroeger gezwommen en geschaatst door de kinderen van 
Smits-van Oyen. Er stond dan ook een heus badhuisje bij… 
 
Een rondje “Bogten” – ook zonder sneeuw - is een heerlijke manier om even aan 
de drukte van alledag te ontsnappen en de batterij weer op te laden. En als er weer 
een jaar voorbij is,  dan stappen we aan het einde van de wandeling nog even bin-
nen in de Gasterij van de Philipsboerderij in het Groendomein Wasven, het presti-
gieuze project van de Tongelrese gemeenschap, dat na het passeren van de koop-
akte op 9 december jl. nu eindelijk vorm gaat krijgen. Daar warmen we ons op aan 
een heerlijk verse kop “snert” met roggebrood en zult, Tongelrese gezelligheid, 
een beker hete chocolademelk met slagroom of andere toepasselijke winterse lek-
kernijen! 
  
Denk er maar eens over na, wanneer u de komende dagen met uw boodschappen 
door weer en wind zwoegt om een overheerlijk kerstmaal op tafel te toveren. Mis-
schien viert u uw volgende kerst dan wel op bovengenoemde wijze. Het wordt 
ongetwijfeld een aanrader! 
 
Door een technische storing zijn in het wijkblad van november enkele arti-
kelen dubbel of niet afgedrukt. In deze editie hebben wij getracht dit te 
herstellen. Onze welgemeende excuses voor ’t eventuele ongemak. 
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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. 

 
 
Beste lezers, 
 
Dit is leuk! Bijna 25 jaar in Tongelre wonen en 
dan de wisselpen krijgen van Helma Clijssen. 
Wij, mijn vrouw Ria en ik dus, kennen Helma en 
Leo al geruime tijd. Leo en ik maken beiden al 
jarenlang muziek bij stadshofkapel de Een-
dracht. Onze kapel bestaat al meer dan 50 jaar. 
Ze is een voortvloeisel uit Harmonie “de Een-
dracht”,  welke op 15 december 1919 werd op-
gericht in Tongelre, net voor de annexatie door 
Eindhoven op 1 januari 1920. Hoezo oud Ton-
gelre? 
 
Als niet-Tongelrenaren hebben Ria en ik “pas” 
25 jaar geleden een woning in de Telefoonstraat 
betrokken. Ria kwam vanuit het toen nog pitto-
reske Brouwhuis en ikzelf uit Stratum. We wer-
den al snel echte Tongelrenaren. Dat was niet 
echt moeilijk, omdat we omringd werden door 
écht ”Tongers” volk. 
Omdat ik dat altijd zo leuk heb gevonden, noem 
ik er zo maar een paar, bijv. Jan de melkman,  
André en Mia Korting, de Van den Eedens, de 
Van Maasakkers, de Ketelaars, onze achter-
buurman met zijn groentehalletje aan de Tongel-
resestraat en zijn schaapjes en pony’s achter 
onze lekker diepe tuin. 
Als je dan samen bij de enige Tongelrese har-
monie (de Eendracht) gaat spelen, en je kinde-
ren naar Basisschool ‘t Karregat laat gaan, ga je 
er toch wel echt bijhoren. Tongelre heeft voor 
ons dan ook altijd goed gevoeld. 
Wij hebben twee fantastische kinderen, Bart (19) 
en Astrid (16). Zij was trouwens 16 jaar geleden 
mijn verjaardagscadeautje, zij zag op mijn ver-
jaardag het levenslicht. 
  
Na 18 fijne jaren in de Telefoonstraat kregen we 
de mogelijkheid om een nieuw huis te kopen aan 
de Bandalaan. Ik vertelde het al jaren tegen ie-
dereen: als ik ooit nog eens ga verhuizen wil ik 
een huis midden in de stad, op fietsafstand van 
het centrum, van het “Cathrien”, vlakbij de bos-
sen en bij het water.  
 
 
 

 
 
 
 
Normaal gesproken zou je denken, die vent is 
gek! Zo’n mooie plek bestaat niet. Ik kan ieder-
een vertellen dat we die plek wel degelijk gevon-
den hebben, in Tongelre! 
 
Ik werk al bijna 31 jaar in de “zorg”. Vorig jaar 
heb ik een toch wel bijzondere overstap ge 
 
maakt. Nadat ik, na bijna 30 jaar Catharina zie-
kenhuis het predicaat ‘inboedel’ bereikt had, ben 
ik van werkgever veranderd. In het Twee Ste-
denziekenhuis in Tilburg werk ik nu als gipsver-
bandmeester. De verandering en nieuwe uitda-
ging ervaar ik als zeer positief, ik zou bijna zeg-
gen: een aanrader!  
 
Ria is inmiddels, na een evenzo lange periode in 
de zorg, gestart met een eigen bedrijf. Dit bedrijf 
richt zich hoofdzakelijk, door gebruik te maken 
van voedingssupplementen en orgaanspecifieke 
stoffen uit de “dr. Stephan”- lijn, op preventie van 
fysieke en / of mentale klachten. Wij hebben als 
ervaringsdeskundigen gemerkt dat je met behulp 
van producten van hoge kwaliteit en goede be-
geleiding je klanten op maat kunt helpen. Onze 
achtergrond en ervaring zijn hier van groot be-
lang. (Bekijkt u gerust de advertentie van Sunny 
Prospects elders in dit blad). 
 
Genoeg reclame gemaakt, over tot de orde van 
de dag. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh 
ja, de wisselpen! Ik mag hem uitdelen, maar niet 
zonder, namens mezelf en mijn gezin, alle lezers 
hele fijne feestdagen toegewenst te hebben. Te-
vens nodig ik iedereen uit voor het kerstconcert 
op 20 december in de Martinuskerk.  
 
De wisselpen geef ik graag door aan de fijnste 
buurman van Tongelre, Stan van Vegchel. 
Houdoe.  
 
Robin Leermakers 
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PEER VAN DEN MOLENGRAFT  
“VRIND” VAN DE GROTEN DER AARDE 

 
 
Weinig kunstschilders zullen zoveel staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders geschilderd hebben als Peer 
van den Molengraft. Deze tot zijn “vrinden” mogen rekenen is al helemaal uniek. Duizenden portretten staan 
op zijn conto en daarom wordt hij ook wel de “hofschilder van de 20ste eeuw” genoemd.  
 
Dit alles wetend togen wij op een mooie herfstochtend naar Peer van den Molengraft, bellen aan, waarna Peer 
de deur opent. Elke onbekende die nu een kunstschilder verwacht zou verrast zijn. Je gaat erheen met een be-
paald idee. Niet dus. Is dit Peer van den Molengraft? Peer beantwoordt totaal niet aan het stereotype beeld van 
een kunstschilder. Hij is een tot in de puntjes geklede heer die net zo goed door zou kunnen gaan voor bankdi-
recteur. In zijn gezellige huis/atelier worden we door zijn vrouw Diny verwend met koffie en heerlijk geuren-
de appeltaart. Het gesprek is volledig in handen van de welbespraakte gastheer en na een uur krijgen we een 
rondleiding door zijn atelier. Het is indrukwekkend: alle groten der aarde kijken je aan. Bij elk portret weet 
Peer anekdotes te vertellen die je niet voor mogelijk houdt, maar in zijn geval gewoon waar zijn.  Als we hem 
vragen hoevéél portretten hij dan wel heeft geschilderd zegt hij luchtig: “Poehh, het zijn er duizenden…” En 
zelfs nu op zijn 84e zit zijn orderportefeuille nog vol. 
 
Wie nu denkt dat Peer dus alleen portretten schildert, vergist zich danig. Hij maakt ook bloemstillevens, land-
schappen en dorpstaferelen in zijn eigen, frisse, realistische stijl, “speciaal om mijn verftaal levend te houden 
en nog verder te perfectioneren”. Op de vraag of er ook verschil zit in zijn vroegere werk en dat van de laatste 
decennia - hierbij kijkt hij even over zijn bril en je ziet hem denken … - zegt hij: “Ook mijn werk is zoals dat 
van bijna iedereen aan evolutie onderhevig. Waaruit dat blijkt? Mijn fysiognomie (= gelaatkunde red.) heeft 
zich gerijpt.” Bij een portret van de hand van Peer streeft hij dan ook niet alleen naar een treffende gelijkenis – 
“dan kun je net zo goed een foto maken” -  maar naar het ontdekken en vastleggen van de psyche van de ge-
portretteerde. Over het verschil tussen een professionele foto en een geschilderd portret zegt hij het volgende: 
“Vergelijk het maar met verslag geven en literatuur maken. Bij literatuur doe je iets met de taal, een zin kan zó 
mooi van bouw zijn, met klinkers die de kleur bepalen, zodat je hem steeds opnieuw wilt lezen, het is dan net 
muziek, zó mooi geschreven dat je erbij betrokken raakt. Een verslaggever moet dat vooral niet doen, die moet 
zo exact mogelijk weergeven wat er gebeurd is.  
Zo is het ook met schilderen, de foto is een momentopname, het geschilderd portret ontstaat door je als het 
ware te laten meevoeren door het intuïtieve proces van de “verfmuziek” . Het resultaat is een symfonie van het 
karakter, de geest, ziel en het innerlijk.” En daar konden we het dan mee doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peer bij het portret van  
oud-kamervoorzitter Frans 
Joseph F.M. van Thiel 
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Peer is geboren op 1 november 1922 als tweede zoon van Harrie en Anna van den Molengraft-Oomen. Zijn 
geboortehuis stond in de Nieuwe Bogert (waar nu de Centrale Rabobank staat). Vader was timmerman/
aannemer en misschien was dit wel de reden dat Peer naar de ambachtsschool aan de Catharinastraat ging om 
het vak decoratie/huisschilder te leren. Als kind kon Peer al bovengemiddeld tekenen en dat was pastoor Ha-
braken bij wie hij misdienaar was, ook opgevallen. Aangezien de pastoor liever schilderde dan evangelisatie 
beoefende hadden ze elkaar vlug gevonden. Peer was dikwijls in de pastorie te vinden waar ze samen schilder-
den. In wezen was de pastoor Peer’s eerste leermeester.  
 
Als Peer verneemt dat er in Oirschot een echte kunstschilder - Jan Kruysen - woont, fietst hij daar op 9-jarige 
leeftijd naartoe. Hij wordt ter plekke aangenomen om voor hem te schilderen. Op zijn fiets doorkruist hij het 
hele land om voor Kruysen populaire, goed verkoopbare stadsgezichten te schilderen. Hierna wordt hij door 
de amateurschilder en abt in ruste Dom Augustinus Giesbers onder zijn hoede genomen die hem mee naar de 
Achelse Kluis neemt. Hij vergezelt deze achtereenvolgens naar de trappisten-abdijen van Westmalle en Ro-
chefort waar Peer zich onder de bezielende leiding van pater-kunstenaar Mathias Cox verder ontwikkelt. Als 
reactie op het benauwende, silente abdijleven vertrekt Peer en schaft op kosten van zijn vader een paard en 
woonwagen aan waarmee hij de wijde wereld intrekt. Hij brengt dan de winter door op een woonwagenkamp, 
tot dokter Meeuwissen, geneesheer-directeur van het Binnenziekenhuis, zich over hem ontfermt en een einde 
maakt aan dit avontuur. Deze regelt voor hem een nieuwe leermeester, Harrie Koolen. Samen vertrekken ze 
naar Amsterdam waar hij moet werken voor de kost. Noodgedwongen wordt hij voerman en later huisschilder 
voor een Dordtse onderneming die hem in Eindhoven detacheerde om voor 9 gulden per week ramen en dak-
goten te schilderen. Dit geeft hem gelegenheid om in de weekeinden zijn passie uit te oefenen.  
Hij trekt met Harrie Pardoel naar het Limburgse Honthem waar een kippenhok tot woning wordt omgetoverd, 
zeg maar liever een soort enclave van Eindhovense schilders die er van tijd tot tijd verblijven. Dan krijgt Peer 
een atelier aan de Gagelstraat in Eindhoven tot zijn beschikking, op voorwaarde dat de Teken- en Schilder-
school er twee avonden per week gebruik van mag maken. Hij verenigt het nuttige met het aangename en be-
haalt tevens zijn L.O.-akte tekenen. 
Hierna komt hij terecht in Deurne. Als blijkt dat zijn hospita huidkanker heeft organiseert Peer met Harrie Par-
doel een avontuurlijke bedevaart. Ze kopen een platbodemschuit (weer van het geld van Peer’s vader) – zo 
eentje waar men in het Westland groenten mee vervoert - en knappen hem op zodat er op gewoond kan wor-
den. De boot vriest vast in Lyon, waardoor ze niet verder kunnen. Peer brengt zijn hospita vervolgens per trein 
naar Lourdes. 
 
Na haar overlijden hield hij het schilderen helemaal voor gezien en hij besloot met vriend Henk te Strake in de 
kaashandel te gaan. Dit ging als volgt: ze waren er achter gekomen dat de kaas in Algiers driemaal zo duur 
was als in Holland dus 1 + 1 = 3 en de zakenman was geboren. Enige tijd na hun inschrijving in Algiers als 
kaasimporteur bleek hun vermeende handelsgeest gebaseerd op ijdele hoop. Maar dit fiasco werd wel Peer’s 
grote doorbraak. Als zakenlui kregen ze de gelegenheid om via allerlei recepties en bijeenkomsten nieuwe 
contacten te leggen. Zo kwamen zij op Koninginnedag op de ambassade terecht, waar Peer consul-generaal 
Van Randhuyzen ontmoette, die hem vroeg om een portret te maken. Deze gebeurtenis was de aanzet tot een 
lange reeks schilderopdrachten die hem uiteindelijk internationale faam opleverden. 
 
Begin jaren ´50 zorgt burgemeester Kolfschoten ervoor dat Peer weer naar Eindhoven komt, zijn vader bouwt 
voor hem een houten “noodwoning” aan de Koudenhovenseweg. Deze staat er nu nog… Ruim een jaar later 
vertrekt hij voor maanden naar Amerika. Als hij terugkomt is het 1954 en weer wordt het Tongelre, ditmaal 
Wolvendijk 80. In 1974 verhuist hij naar zijn 
nieuwe woning aan de Koudenhovenseweg 
Noord. 
 
Conclusie: Tongelre mag trots zijn op deze gewel-
denaar met zijn uitzonderlijk rijk, avontuurlijk en 
inspirerend leven dat hem gebracht heeft waar hij 
nu al een halve eeuw staat. Namelijk op eenzame 
hoogte. 
 
Tonny van den Boomen, Yvonne Henderson. 
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Peer van den Molengraft heeft als portretschilder een grote naam 
opgebouwd in binnen- en buitenland. Hij schilderde o.a. staats-
hoofden zoals Vincent Auriol, destijds President van Frankrijk, 
koning Feisal van Saoudi-Arabië, president Habib Bourguiba, 
Keizer Haile Selassi van Ethiopië, president Souharto, sheik Zay-
ed, koning Hussein, de koningin en haar commissarissen, burge-
meesters en wethouders, bisschoppen, pastoors, professoren, 
doktoren en directeuren, voor goede doelen zoals het Rode Kruis 
en de Hartstichting, als ook voor families in goede doen uit zijn 
Brabantse omgeving. 
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Tuintip van december: Kuipplanten overwinteren 
Door Jeroen Soontiëns 

 
December is de hoogste tijd om uw kuip- of orangerieplanten 
binnenshuis te halen. Deze planten zijn van mediterrane of 
subtropische origine en zijn daarom niet bestand tegen vorst. 
Ze worden normaal gesproken in potten gezet om ze gemakke-
lijk te kunnen verplaatsen, vandaar de naam kuipplanten. Hier-
onder vindt u enkele tips om uw planten succesvol door de 
winter te krijgen. 
 
Wanneer u de kuipplanten naar binnen haalt is het verstandig 
om de plant nauwkeurig te bekijken. Moet er gesnoeid worden 
dan doet u dit direct. Hoever u een plant terugsnoeit is afhan-
kelijk van de soort. Zo worden Datura (Brugmansia) en Abuti-
lon bijvoorbeeld fors gesnoeid. Deze planten kunt u zeker met 
éénderde inkorten. De oleander is een soort die u nauwelijks 
snoeit. Als onderhoud snoeit u alleen de uitgebloeide bloem-
trossen eruit. Wanneer 
de plant te groot wordt 
kunt u de oudste tak-
ken ver terug snoeien 
om de plant te verjon-
gen. U laat dan wel nog 
een aantal takken on-
gemoeid, die voor de 
bloemen van het vol-
gende jaar zorgen. 
Snoeit u de oleander 
rigoureus kort, dan 
loopt de plant weer 
mooi uit, maar komen 
er het volgende jaar 
nauwelijks bloemen 
aan. 
 
Net zo belangrijk is het ontdekken van plaaginsecten. Vooral 
spint, wolluis en dop- of schildluis zijn hardnekkig en kunnen 
behoorlijke schade aanrichten. Bestrijd deze insecten voordat u 
de planten binnen zet. Er zijn specifieke gewasbeschermings-
middelen verkrijgbaar. 
 
Planten die in de winter blad houden moeten in huis een lichte 
plaats krijgen. Een schuur of garage zonder ramen zijn dan 
geen optie. Beter is een onverwarmde slaapkamer of zolderka-
mer. Controleer de planten elke twee weken of ze nog vol-
doende vochtig zijn. Vanaf eind februari beginnen de meeste 
planten weer actief te worden. Ze hebben dan meer water no-
dig en extra voeding. U kunt hiervoor een organische voeding 
gebruiken, speciaal voor terrasplanten. 
 
Mocht u geen plaats hebben om uw kuipplanten binnen te zet-
ten of ziet u op tegen het werk dan kunt u gebruik maken van 
onze overwinteringservice. 

UITSLAG BALLONNENWEUITSLAG BALLONNENWEUITSLAG BALLONNENWED-D-D-
STRIJD 2006STRIJD 2006STRIJD 2006   

 
De uitslag van de ballonnenwedstrijd die tijdens de 
bevrijdingsmarkt op 17 september j.l. gehouden 
werd, bleek dit jaar veel minder spectaculair dan 
voorgaande jaren. Dreven in het verleden de ballon-
nen soms honderden kilometers weg, dit keer was 
de grootste afstand 45 km. Opmerkelijk was wel dat 
dit keer de ballonnen oostelijk, zuidelijk en weste-
lijk van Tongelre werden gevonden. Kennelijk is de 
wind op die bewuste dag nogal wat keren van rich-
ting veranderd. 
 
Uitslag:                           Vindplaats         afstand 
1.Anne Linda Coc  Rijen            45km. 
2.Martijn v.Grevenbroek Riel                     36km. 
3.Anouk Sengers  Goirle                  34km. 
4.Demi van Steen  Bocholt[B]          31km. 
5.Bart Huls   Oisterwijk           28km. 
6.Gozde Gizem  Altweerderheide  27km.  
7.Mike van Steen  Moergestel          27km. 
8.Cesar Tip   Achel[B]             22km. 
9.Malick    Budel                   20km. 
10.Moïse Tip  Eersel                  18km. 
11.Jainy Konings  Soerendonk         17km. 
!2.Gino    Soerendonk         17km. 
13.Melanie Janbers Soerendonk         17km. 
14.Jorik Klaassen  Westerhoven       16km. 
15.Sebrina Derkx  Maarheeze           16km. 
16.Roy Vereyken  Someren              14km 
17.Dian    Someren              14km. 
18.Bram Linders  Dommelen           13km. 
19.Amin    Sterksel                13km. 
20.Wasim Zonlaa  Valkenswaard      12km. 
21.Gino van Erven  Valkenswaard      12km. 
22.Chanel de Bruin Veldhoven           10km. 
23.Thijmen van Hoof Veldhoven           10km. 

WAAR WAAR WAAR INININ TONGELRE? TONGELRE? TONGELRE?   
  

Deze vraag stelt Thieu Geven uit de           
Kaeriuslaan 65 aan de inwoners  

van Tongelre. 
  

De foto is waarschijnlijk uit 1923. 
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De diensten in onze parochie 

 
Op zondag 7 januari hebben we in de Jozef en  
Mariakerk van 16.00 tot 17.30 uur een nieuwjaarsre-
ceptie. Wij stellen het als parochie erg op prijs als wij 
de kans krijgen om u een hand te geven en om u een 
glaasje drinken aan te bieden. U bent van harte wel-
kom. 
 
Op 21 januari wordt in de Antoniuskerk een oecume-
nische viering gehouden. Aanvang 9.30 uur.  

 
Eerste vrijdagviering 

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

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overledenen 
 
Huub van Mol, 82 jr., Genderstate 
Stien Kinderdijk-Keijser, 88 jr., Molijnstraat 
 
Dopen 
 
Roberto Zaandam 
Rachelle Zaandam 
Celena Zaandam 
Luciano Zaandam 
Iris van de Haar 
Chelsey Bouwman 
Jada Hohmann 
Wesley Beckers 
 
Kinderkoor opgeheven 
 
Bij bijna elke gezinsviering hebben we het kinderkoor 
van onze parochie welkom kunnen heten. Onder lei-

ding van Jos en Irma hebben veel kinderen met veel 
plezier elke maandagavond gezongen tijdens repeti-
ties en tijdens de maandelijkse gezinsvieringen.  
Na 12 jaar is daar een einde aan gekomen. Er zijn te 
weinig zangertjes om door te kunnen gaan met het 
kinderkoor. 
Jos en Irma, en natuurlijk ook alle kinderen die tij-
dens die 12 jaar bij het kinderkoor gezongen heb-
ben, hartelijk dank voor jullie werk, inzet en enthousi-
asme! 
 
Met vriendelijke groet, Kaya van Heiningen 
 

KERSTMIS, 
geboorte van God in een mensenkind? 

 
De zonnewende heeft in het winterseizoen altijd al tot 
de verbeelding gesproken. Onze Germaanse voorou-
ders maakten grote vuren om dit kosmische gebeu-
ren te vieren. En doen wij tegenwoordig niet hetzelf-
de? We steken kaarsen aan, maken vuur of hangen 
lichtjes in de bomen. 
Ook de christenen leefden in het verleden met de 
kosmos en seizoenen. 
Aan Johannes wordt de uitspraak toegeschreven: 
“Moge Uw licht groter worden en mijn licht kleiner”, 
daarmee doelend op het komen van Jezus Christus. 
Letterlijk klopt dit ook met het gebeuren in de kos-
mos. De geboorte van Sint Jan valt op 24 juni als de 
zon 3 dagen lang in het zenit heeft gestaan en dus 
de dagen vanaf de 24ste korter worden, om in de win-
ter het omgekeerde te doen: drie dagen de kortste 
dag om vanaf de 24ste december weer te lengen: 
feest van Christus geboorte: Licht in de wereld. 
 
De winter nodigt ons uit om naar binnen te gaan. We 
zoeken de gezelligheid, romantiek, en gaan voor een 
knus en vooral vredig kerstfeest. Als mens hebben 
we behoefte aan warmte, aandacht en samenzijn in 
familiekring. En zijn we dan klaar om het Kerstkind te 
ontvangen? Om echt te ontvangen moet je naar je 
binnenkant, naar je eigen innerlijk geestelijk leven 
kijken. 
Vaak is ons leven zo druk dat we daar helemaal niet 
aan toekomen. Zelfs de drukte rond kerst kan ons 
helemaal opslokken. Doorgaans zijn we constant be-
zig met onze zelforganisatie om staande te blijven. 
Als mens met partner, verantwoordelijkheid voor kin-
deren, als tweeverdieners, zorg en inkomen en ga zo 
maar door, moet je ook veel doen om staande te 
kunnen blijven in de chaos en complexiteit van onze 
samenleving. 
 
Pas als we stil vallen, stil durven vallen, innerlijk leeg 
worden kan er ruimte in onze ziel ontstaan voor God 
en de geboorte van het mensenkind: de geboorte 
van God in ons concrete leven. Kerstmis geeft ons 
zo’n kans als we het aandurven onze buitenkant los 
te laten. Niets doen, d.w.z innerlijk leeg worden, dan 
pas  kun je ontdekken dat God je trekt naar Zijn 

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@onsneteinhoven.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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beeld en gelijkenis, zoals jij door Hem bedoeld bent. 
Weet jij dat, hoe je door Hem bedoeld bent? Natuur-
lijk niet ten volle en je zult er ook nooit achter komen 
tenzij je er innerlijk voor open staat en je je laat trek-
ken. Hij bouwt je op als zijn mensenkind, omdat  Hij  
helemaal gek op je is. Je laten bevrijden uit je zelfor-
ganisatie kan op die manier een feest worden. 
 
Het  feest dat we met Kerstmis vieren: Jezus geboor-
te, Emmanuel: God met ons, laat ons zien dat Jezus 
die ruimte in zichzelf durfde in te gaan. Hij liet zich-
zelf los opdat God de kans kreeg hem op te bouwen 
als Zijn mensenkind. Ook voor ons betekent dit dat 
we de relatie met onze Schepper aan durven gaan. 
Dit gebeuren is in wezen een heel omvormingspro-
ces naar God toe, waar je een leven lang voor krijgt. 
Met Kerstmis, ieder jaar weer, wordt aan ieder van 
ons in herinnering gebracht dat je mag worden wie je 
bent. 
Dat je dat gegeven mag worden en je ten deel mag 
vallen op Kerstmis 2006! 

Th. v.d. Elzen 
 

Cantemus Domino vraagt koorleden 
 
Cantemus Domino zingt: met overgave, mooi, afwis-
selend, met zangers van alle leeftijden, mannen en 
vrouwen, in de Antoniuskerk. Om de 14 dagen op 
zondag in de mis of woord- en communiedienst om 
09.30 uur. Missen van Mozart, Haydn, Schubert en 
vele motetten en liederen. 
Kom eens luisteren of beter nog: zing mee. Dat geeft 
nog meer voldoening en het versterkt ons koor. Loop 
eens binnen in de kerk op donderdagavond als we 
om 20.00 uur aan het repeteren zijn. Of neem con-

tact op met Marga Cleijne, onze voorzitter ( 291 35 
50). Tot ziens, en vooral veel luisterplezier. 
 

Oecumenische viering 
21 januari Antoniuskerk 

 
In het kader van de Week voor de Eenheid der 
Christenen (18 t/m 25 januari) wordt op zondag 21 
januari om 9.30 uur in de Antoniuskerk aan de Fa-
zantlaan een oecumenische viering gehouden. Het 
thema van deze viering is “Zelfs doven laat hij spre-
ken“ (Marcus 7:37). 
Voorgangers zijn: ds. Ellen v. Sluijs en pastor Theo 
v.d. Elzen. 
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door 
de cantorij van de Ontmoetingskerk. Na de dienst is 
er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje kof-
fie of thee. 
Namens de oecumenische werkgroep Tongelre-
Stratum roep ik protestant en katholiek op naar deze 
viering te komen. Als u hierbij nog nooit aanwezig 
bent geweest, zeggen we: ”kom eens”, want van de-
genen die deze viering al ooit eerder hebben meege-
maakt, horen we dat het fijn is zo samen te zijn. 
 
Van harte welkom !! Pastor Theo v.d. Elzen 
 

Gezinsvieringen in Tongelre 
 
Elke maand is er een viering speciaal voor gezinnen met 
jonge kinderen in onze parochie. 
De ene maand is dat in de Antoniuskerk om 9.30 uur, de 
andere maand in de Martinuskerk om 11.00 uur. 
 

11 

21 dec 10.00-12.00 uur Leerhuis “Ontdek de mysticus in jezelf”  
in het klooster Mariënhage 
 

24 dec 17.00-18.00 uur Kerstgezinsviering met Kerstspel in de Antoniuskerk 

24 dec 19.00-20.00 uur Kerstgezinsviering met Kerstspel in de Martinuskerk 

24 dec 19.00-20.00 uur Kerstviering in de Jozef en Mariakerk 

24 dec 21.00-22.00 uur Kerstviering in de Antoniuskerk 

24 dec 23.00-24.00 uur Kerstviering in de Martinuskerk 

25 dec   9.30-10.30 uur Kerstviering in de Antoniuskerk 

25 dec 11.00-12.00 uur Kerstviering in de Martinuskerk 

30 dec 19.00-20.00 uur Oudjaarsviering in de Jozef en Mariakerk 

31 dec   9.30-10.30 uur Oudjaarsviering in de Antoniuskerk 

31 dec 11.00-12.00 uur Oudjaarsviering in de Martinuskerk 

20 dec 20.00 uur Kerstconcert in Martinuskerk 
Datum Tijd (van - tot) Activiteit 

AGENDA DECEMBER 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Op zondag 7 januari 2007 wordt u 
namens het bestuur van het Wijkcen-
trum uitgenodigd voor de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie in ‘t Oude Raad-
huis. 
 
Iedere wijkbewoner wordt hierbij uit-
genodigd om, onder het genot van 
een hapje en een drankje, de beste 
wensen uit te wisselen aan het begin 
van het nieuwe jaar. 
 

Ook U bent van harte welkom! 
Tijd : van 12.00 tot 16.00 uur. 

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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

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

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

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

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 13.30  -  
16.30 uur. gezelligheid troef. 
 
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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Fakkeltocht 2006 in Eindhoven 
 
Waarom Fakkeltocht ? 
 
Vroeg op de avond van de 24e december (kerstavond) wordt in Eindhoven voor de vijftiende keer 
de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid georganiseerd. Ook dit jaar is het weer noodzakelijk om el-
kaar te spreken op verantwoordelijkheidsgevoel en bereidheid tot samenwerking. 
De laatste jaren wordt Nederland opgeschrikt door extreme uitingen van racisme en haat. Dit heeft 
geleid tot veel geweld, brandstichting en zelfmoord. 
In Eindhoven staat de Fakkeltocht altijd in het teken van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Ieder 
jaar verzamelen duizenden mensen zich op het Wilhelminaplein. 
 
Bijdrage Meldpunt Discriminatie Eindhoven 
 
Bij de organisatie van de Fakkeltocht heeft het Meldpunt Discriminatie Eindhoven zich tot taak ge-
steld naast praktische werkzaamheden, vooral een inhoudelijke bijdrage te leveren. 
• Elk jaar wordt geprobeerd bewoners en winkeliers te enthousiasmeren voor een bijdrage. 
 
Wij vragen de bewoners langs de route nadenkertjes te plaatsen zodat deelnemers van de tocht ge-
prikkeld worden stil te staan bij de huidige actualiteiten in onze samenleving. Op deze manier wordt 
gepoogd het publiek vanaf het begin tot het eind actief te betrekken bij het thema van de Fakkel-
tocht. Omdat de route plaats vindt in uw buurt, zal het niet ongemerkt aan u voorbij gaan. Wij vragen 
u daarvoor begrip te tonen. Vanzelfsprekend nodigen wij u van harte uit om mee te lopen. 
 
Ons oproep is: Loop mee! 
En als je niet mee kunt lopen: zet dan op 24 december tussen 19.00 en 20.00 uur een kaars 
voor je raam. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met : 
 
Viviana Daniels 
Meldpunt Discriminatie Eindhoven 
T: (040) 219 34 07 
M: 06 52635960 
E: v.daniels@welzijneindhoven.nl  
 
Programma fakkeltocht 2006, Wilhelminaplein 
 
18:00 Start fakkelverkoop 
18:30 Spectaculaire vuurshow " De ontmoeting " van Compagnie Doedel (ovb)  
19:00 Toespraak en ontsteking eerste fakkel 
19:10 Ontsteken van de fakkels & start van de tocht 
20:00 Muzikaal optreden 
20:30 Sluiting 
 
 
Lees verder op pagina 16 
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Aanvullend programma : 
 
20 december :  
Jongerendebat over respect & verdraagzaamheid in Dynamo. 
24 december : 
Oecumenische viering in de Paterskerk, aanvang 18:00 uur 
Rondleiding Fatihmoskee, Willemstraat 67, vanaf 20:00 uur 
 
De route:  
 
Wilhelminaplein - Willemstraat - Vonderweg - Julianastraat - Catharinastraat - Grote Berg - Kerk-
straat - Ten Hagestraat - Jan van Lieshoutstraat - Markt - Marktstraat - Vrijstraat - Kleine Berg - Hei-
lige Geeststraat - Wilhelminaplein. 
 
Speciale oproep voor jongeren. 
 
Jij loopt toch ook mee ? 
Wil jij laten zien dat je vrede, vrijheid en verdraagzaamheid belangrijk vindt, loop dan mee. Je kunt 
in je eentje meelopen, maar natuurlijk ook met een groep vrienden of vriendinnen. Vanwege het 
brandgevaar mogen er geen spandoeken meegenomen worden. 
Als je toch een spandoek wil laten zien, neem dan contact op met de organisatie van de Fakkel-
tocht. Samen kunnen we kijken of je voorop kunt lopen, of dat je spandoek ergens goed zichtbaar 
opgehangen wordt aan de hekken langs de route. 

 
Laat zien dat jij vrede, vrijheid en verdraagzaamheid binnen de samen-
leving belangrijk vindt! Loop dan 24 december ook mee tijdens de fak-
keltocht voor verdraagzaamheid!  
 

 
CURSUS “ANDERS LEREN DENKEN” 
 
 
Zuidzorg start bij voldoende aanmeldingen op donderdag 4 januari 2007 in Eindhoven een cursus 
“Anders leren denken”. 
 
In totaal bestaat de cursus uit 10 bijeenkomsten. De cursusdagen zijn: 4, 11, 25 januari, 1, 8, 15 fe-
bruari, 1 maart, 12, 26 april en 3 mei 2007. Tijdstip: 19.30-21.30 uur. De cursus vindt plaats in het 
gebouw van Zuidzorg Le Sage ten Broeklaan 9 in Eindhoven. 
 
Beter omgaan met de ‘ups’ en ‘downs’ in ons leven, heeft alles te maken met de eigen manier van 
denken. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de vraag hoe iedereen via zijn gedachten invloed uit 
kan oefenen op gedrag, gezondheid en welbevinden. 
Er wordt geleerd hoe je in de praktijk van het alledaagse leven kunt omgaan met spanningen en 
emoties zoals angst, woede en verdriet. 
Zaken waar de deelnemer tegen opziet worden niet uit de weg gegaan, maar opgepakt; zij het met 
minder spanning. 
De volgende vragen komen aan de orde: hoe ontstaan onze gevoelens, wat is rationeel denken en 
hoe kan je storende gedachten omzetten in helpende gedachten. 
Het extra oefenen en in de vingers krijgen van een andere manier van denken, levert in de praktijk 
van alle dag wezenlijk wat op. Een voor iedereen interessante cursus. 
 
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer: 040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl 

16 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  17 

Gesaboteerde Geldautomaten ... ! 
 
Dit ziet er normaal uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De modellen van de automaat zijn verschillend, maar van enorme invloed! 
Er is namelijk een simpele kaartlezer overheen geplakt (zie onderstaande foto). 
Ziet u het verschil met de eerste foto? 

 
Die extra kaartlezer leest gewoon de gegevens van je bankpas. 
Gewoon het donkere tape-stripje van uw pas;  hier staat alles op! 
Vervolgens krijg je gewoon contact met de geldautomaat en die vraagt 
om je pincode: normaal dus! 
 
Daarbij hangt er ineens een bakje met folders aan de zijkant van de 
automaat. Is dit normaal? Nee, dit hangt er normaal nooit! Kijk naar 
het donkere vlakje onderin; dit is een mini camera! Deze camera zendt 
beelden uit via een zendertje;  tientallen meters ver. 
Deze camera registreert de ingave van je pincode! Je wordt gefilmd! 
Vanaf dit moment hebben de dieven dus alle gegevens om je bankre-
kening te plunderen! 
 

Ze kopiëren de gegevens van je bankpas op een pseudo-pas en ze zijn binnen op jouw bankrekening. 
De pincode weten ze ook; er wordt immers gefilmd. 

 
Dezelfde dag worden er images van de passen aangemaakt en per 
internet verstuurd, met bijbehorende pincodes en worden er vanuit 
heel europa bedragen afgeschreven. 
Nu zult u denken, dat krijg ik toch terug? Oh, jawel hoor! maar dat 
duurt dan wel meerdere weken...... 
Er zijn tot nog toe meer dan 60 aanhoudingen verricht onder Roe-
menen en Albanezen. Maar het is dweilen met de kraan open… 
 

Let dus op bij het pinnen:  
Zijn er veranderingen? 
Hangt er ineens een bakje met folders? Of iets anders dat er normaal 
niet was? Stop met pinnen en trek aan de bel! 

Raymond Vermeer, buurtbrigadier 
Muschberg / Geestenberg / Urkhoven 

TAPDANSEN 
 
Mijn naam is Rene Hanjoel en ik start z.s.m. een cursus tapdansen voor kinderen vanaf 10 jaar in ‘t Karregat. 
Ik geef daar op woensdag- en donderdagavond al een cursus voor volwassenen. Ook daar zijn nog plaatsen 
vrij. 
 
Voor informatie kun je contact opnemen met: 
Rene Hanjoel 
Tel: 06-52093180 of 040-2043271 
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In de Sint Martinuskerk staat een aantal heili-
genbeelden waarvan velen de naam niet weten, 
laat staan de geschiedenis kennen. In een paar 
artikeltjes wil ik ze graag aan jullie voorstellen.  
 
We beginnen met de Heilige Catharina van 
Alexandrië, waarvan we kort geleden de feest-
dag, 25 november vierden. Zij is de patrones 
van één van de twee gilden in Tongelre. Het 
beeld in de kerk is van eikenhout gemaakt en 
dateert uit einde 16e begin 17e eeuw. Het is niet 
uit één stuk hout 
gesneden, maar 
uit hout, opge-
bouwd uit vier 
planken. Dat is 
gedaan om het 
werken en scheu-
ren van het hout 
te voorkomen. Het 
beeld is in 2004 
gerestaureerd en 
is dat jaar door het 
Catharinagilde ge-
adopteerd. 
 
Nu iets over de 
Heilige Catharina 
zelf. 
Catharina werd 
omstreeks het jaar 
310 geboren in 
Alexandrië. Zij 
kwam uit een ge-
goede familie, was 
zeer begaafd, 
goed ontwikkeld 
en knap van uiter-
lijk.  
Toen zij zestien 
jaar was overleed 
haar vader. Zij 
trok zich met haar 
moeder terug op een eenzame plaats in Arme-
nië. Een daar levende kluizenaar wist haar moe-
der tot het christendom te bekeren. 
Intussen kreeg Catharina vele huwelijksaanzoe-
ken, maar geen van de jonge mannen vond zij 
goed genoeg, want zij stelde nogal hoge eisen. 
Zij wist er niet goed mee om te gaan en vroeg 
de kluizenaar om raad. Deze beloofde voor haar 
te bidden en maakte haar de volgende dag al 

nieuwsgierig door te zeggen, dat hij die nacht 
een volmaakte bruidegom voor haar gezien had.  
 
Hij zei dat zij de volgende nacht op haar knieën 
moest bidden en de nacht daarop kreeg zij in  
een droom een verschijning van Maria met Je-
zus. Catharina vroeg aan Jezus of hij haar als 
bruid wilde hebben, maar zij kreeg als antwoord 
dat dat niet ging omdat zij nog hulpbehoevend 
was. Gekrenkt keerde zij terug naar de kluize-
naar en vroeg om uitleg. Deze begreep het di-

rect en zei dat dit 
kwam, omdat zij 
niet gedoopt was. 
Kort daarop liet zij 
zich dopen en bij 
een nieuwe ver-
schijning schoof 
Jezus haar een 
ring aan de vinger 
als teken van eeu-
wige trouw.  
 
Catharina was 
achttien toen haar 
moeder overleed. 
Zij keerde terug 
naar Alexandrië, 
waar ze zag hoe-
zeer de christenen 
daar door de kei-
zer werden ver-
volgd, gemarteld 
en zelfs gedood. 
Zij ging bij de kei-
zer protesteren, 
maar werd door 
hem gevangen ge-
nomen om haar tot 
andere gedachten 
te brengen. Zij 
werd enige malen 
zwaar beproefd 

maar zij gaf niet toe.  
Tenslotte liet de keizer haar martelen op een 
rad. Op het moment dat Catharina op het rad 
werd vastgemaakt, sprongen op haar gebed de 
raderen uiteen en doodden de beulen.  
Vandaar dat Catharina vaak wordt afgebeeld 
met een rad en een palm voor wijsheid, zoals 
het beeld in de Sint Martinuskerk. 
 Peter van Kuijen 

SINT CATHARINA 
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TONGELRESE NATUURWIJZER 
 
Snoeien en `t waarom 
 
Als je regelmatig ofwel dagelijks door de Celebeslaan 
fietst of loopt zal het u niet ontgaan zijn dat er flink ge-
snoeid en gezaagd is. Maar waarom? 

Het is natuurlijk logisch dat boven de rijbaan onder-
houdssnoei gedaan moet worden. Dode takken, maar 
ook takken die te laag hangen worden afgezaagd zodat 
de doorgang en de veiligheid weer een tijdje gewaar-
borgd is. 
Maar er worden binnenkort ook bomen omgezaagd, 
maar dan met een visie voor de toekomst. 
 
Als veel bomen bij elkaar staan, krijg je een concurren-
tiestrijd; wie is het eerste bij het licht. Wil je bomen mo-
numentaal laten worden, zodat ze uit kunnen groeien 
tot prachtige exemplaren, dan zul je maatregelen moe-
ten durven nemen en moet je er dus gewoon een keer 
de zaag in zetten.  
 
De bestaande bomen krijgen de ruimte om uit te groei-
en tot iets moois en omdat er meer licht op de bodem 
terecht komt zal ook de kruidenvegetatie zich weer her-
stellen. Hier en daar zal een dikkere stam blijven lig-
gen. Dan kunnen de paddenstoelen hun werk doen en 
bepaalde insecten kunnen zich daar heerlijk op uitle-
ven. 
 
Door dit soort, misschien voor u, drastisch ingrijpen krij-
gen we een zeer gevarieerd bosplantsoen terug en 
hebben we de boommonumenten voor de toekomst 
bepaald. 
Ik weet zeker dat onze kleinkinderen straks zeggen: 
“Dat waren wijze beslissingen, die toen genomen zijn.” 
En geloof me, dat zijn het zeker. 

Met groengroet, Kees van Grevenbroek 

 
Oplossing Wie Weet Waar november: 
Het bovenste gedeelte buitenkant zijbeuk van de 
St.Martinuskerk op het Hofke aan de kant van de vroegere 
woning van Mevr. De Win. Sta je voor de kerk: linkerkant, 
sta je achter de kerk: rechterkant. 
 
De juiste oplossing is ingestuurd door Mevr. Paulussen 
van den Corput 

OPEN KERKWEEKEND OP 11 EN 12 NOVEMBER 
VAN DIT JAAR.  
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Wie van onze lezers weet 
waar dit bezienswaardige 
plekje in Tongelre zich 
bevindt? 
 
Wanneer u het antwoord 
weet, stuur dan een kaart-
je of een e-mail met een 
nauwkeurige plaatsbepa-
ling van het object, samen 
met uw naam, adres en 
telefoonnummer naar de 
redactie: 
 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

Dat Tongelre de schitterende Martinus-kerk een warm 
hart toedraagt mag blijken uit een bezoekersaantal van 
ruim hondervijftig dat de kerk in dit weekend bezocht. 
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Babysithoek 

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

Anne de Jong (‘88),  Brabis 1a. Tel: 251 67 75 
Ervaren babysit ter.  Bel voor kennismakingsgesprek. 

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. 

Sandra Dirkx (‘90),  Brabis 57. Tel: 06-15317910 of 
2812657 .  Ik k i jk er naar ui t om bij u op te passen. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 24 decem-
ber 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 24 decem-
ber 22.00 uur Ds. E. van Sluis  

Maandag  25 decem-
ber 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 31decem-
ber 19.30 uur Hr. C. Wijnberger 

Zondag 7 januari 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 14 januari 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 21 januari 10.00 uur 
Oecumenische dienst in 
de R.K. Kerk in de Fa-
zantlaan 

Jennifer IJzermans (‘91) Sati jnvlinderlaan 61. 
Tel: 2811654 Ik wil graag in het weekend op uw 
kinderen passen(o-6 jaar). 

De winnaar van de 1e prijs voor zijn werk aan 
de tuinen van de Residentie ‘Hofke. 
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Marike Lammers (‘91) Piersonhof 2. Tel: 2817630  
Ik wil  graag in het weekend op uw kinderen passen
(o-6 jaar). 

Myrthe van Poppel ( ‘90) ,  Mortierlaan 14.  
Tel: 207 03 80 Ik zou graag wil len oppassen. Bel 
voor een kennismakingsgesprek.  

 
Op 2 december was het weer zover. De winnaars 
van de jaarlijkse Tuinwedstrijd 2006 van de Buurt-
groepering Vlinderbuurt kregen hun prijs uitgereikt 
door Sinterklaas.  
De prijzen worden uitgekeerd aan diegenen die 
naar de mening van de jury de best onderhouden 
tuinen van de buurt hebben. 
 
De winnaars waren:  
 
1e prijs ’t Hofke 104 
2e prijs Muschbergweg 23 
3e prijs Kuifvlinderstraat 10 
 
De winnaars waren blij verrast met hun prijs. Sint 
moedigde de prijswinnaars van de 2e en 3e prijs 
aan om de volgende keer de eerste prijs te beha-
len. 
De Buurtgroepering Vlinderbuurt bedankt de spon-
sors die de prijzen beschikbaar hebben gesteld: 
de Bloemenkas, Restaurant “JIAN AN”, Bakkerij 
John van Woensel.  

Prijswinnaars Tuinwedstrijd 2006 bekend 
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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:  
Verse rode wijnvlek verwijderen: een theedoek of badstofhanddoek nat maken met koud water, hem uitwringen en op 
de vlek plaatsen. Niet deppen en zeker niet wrijven, maar gewoon laten liggen. Als de doek is verzadigd met wijn een 
schoon stukje of nieuwe doek op de vlek leggen totdat de vlek is verdwenen. 

 
 
 
 

Recept van de maand december door de Karpendonkse Hoeve 
 

GEBRADEN KONIJNENBOUT MET EEN  
ROULEAU VAN SPRUITEN EN PREISELBEEREN  

(voor 4 personen)  
 
 
Ingrédiënten 
2 stuks konijnenbouten 
Laurier / tijm / kaneel / kruidnagel / peper en zout naar smaak 
1 fles rode wijn  
100 gram bloem 
2 eetlepels aardappelmeel  
1 potje tomatenpuree 
2 dl bouillon (van een blokje)  
100 gram boter  
500 gram spruiten 
100 gram preiselberen 
50 gram walnoten 
1 pak rijstvel 
 
 
Bereiding  
h Het konijn op smaak brengen met peper en zout. 
h De konijn door de bloem halen en braden in een braadpan met boter. 
h In ruim boter braden; zodra ’t konijn aan beide kanten dichtgeschroeid is de tomatenpuree toevoegen. 
h Afblussen met rode wijn en de bouillon en kruiden erbij doen. 
h 2 ½ uur rustig laten pruttelen. Zodra ’t vlees van het bot valt, is het gaar. 
h Spruiten schoonmaken en kort koken en ruim water met zout. 
h Spruit in 4 stukjes snijden en met boter in een koekenpan op smaak brengen. 
h Noten en preiselbeeren bij de spruitjes doen en even laten staan. 
h Rijstvel weken in koud water, totdat deze zacht is.  
h Doe de spruitenmassa in het rijstvel en rol deze op tot een rol.  
h Vocht van konijn met aardappelmeel tot gewenste saus dichten. 
 
De spruitenrol en ’t konijn mooi dresseren op het bord.  
 
Eet smakelijk!  
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Wie is Esmée van Ge-
mert? 
Esmée is een gediplomeer-
de schoonheidsspecialiste, 
visagiste, pedicure en ma-
nicure. Ze is Eindhovense 
en haar schoonheidssalon 
Esthé Esmée, opgericht in 
2002, is een lust voor het 
oog en een aanwinst voor 
Tongelre. In de fijne ambi-
ance van deze salon kun-
nen de klanten volledig tot 

rust komen. Je kunt er terecht voor gelaatsbehan-
delingen, professionele voet- en handverzorging 
en visagie.  
 
Wie kunnen er terecht bij Esthé Esmée? 
Iedereen, jong of oud, kan bij Esthé Esmée terecht 
voor verzorging op maat, voor ontspanning en na-
tuurlijk voor persoonlijke aandacht. Naast de da-
mes zijn in de salon ook de heren van harte wel-
kom. Tegenwoordig schenkt niet alleen de vrouw 
aandacht aan de verzorging van haar huid, maar 
doet de moderne man dit ook. 
Uiteraard is de herenbehandeling specifiek op de 
huid van de man gericht. 
 
Wat mogen je klanten van je verwachten? 
“Iedere klant mag van een professionele schoon-
heidssalon verwachten dat je er terecht kunt voor 
een grote verscheidenheid aan behandelingen. De 
meest gegeven behandeling is de complete behan-
deling maar uiteraard kan de klant ook kiezen voor 
een verkorte variant hierop, de compacte behan-
deling, of men kan kiezen voor diverse specialisti-
sche behandelingen.  
Aanvullend op of naast een uitgebreide schoon-
heidsbehandeling kunt u ook kiezen voor een losse 
behandeling zoals harsen, epileren of verven. Of 
wat te denken van een make-up advies of een 
bruidsarrangement? Bovendien bied ik de klant per 
seizoen een speciaalbehandeling aan. Tijdens zo’n 
behandeling kan men kennismaken met nieuwe 
producten en nieuwe behandelmethoden. 
Ook verstuur ik enkele malen per jaar een nieuws-
brief aan al mijn vaste klanten. Daarin zijn opge-
nomen o.a. productnieuwtjes, nieuwe behandelin-
gen en aanbiedingen.” 
  
Met welke producten werk je? 
“In mijn salon wordt gewerkt met verschillende 
hoogstaande producten: de dermatologisch getes-
te productlijn van het Duitse Janssen Cosmeceuti-
cal voor de huidverzorging, het Nederlandse tren-

dy make-up merk LOOkX en Südacare voor de 
voetverzorging. Alle producten zijn absolute kwali-
teitsproducten, geheel op natuurlijke basis en dier-
proefvrij.” 
 
Ben je aangesloten bij een branchevereni-
ging? 
“Uiteraard. Omdat ik zowel bij de vakorganisatie 
Anbos (algemene Nederlandse branchevereniging 
schoonheidsverzorging) als ProVoet 
(branchevereniging voor voetverzorgenden) ben 
aangesloten, hebben klanten de garantie dat ze 
met een professioneel bedrijf te maken hebben. 
De kwaliteit die ik lever is volledig volgens de 
richtlijnen van deze organisaties.” 
 
Wat is de trend voor deze winter? 
“De mode laat prachtige luxueuze stoffen zien met 
rijke borduursels, klassieke jurken, hoeden, lange 
rokken en veel accessoires. Daarbij hoort natuur-
lijk een mooi verzorgde make-up. Want het mag 
allemaal weer; zowel de mond als de ogen mogen 
weer helemaal op en top opgemaakt worden!” 
  
Heb je nog een huidverzorgingstip? 
“Ja zeker. Het winter eizoen is weer aangebroken 
en hoewel een huidtype vrij stabiel is, heeft het 
toch bij elk seizoen speciale aandacht en een spe-
cifieke verzorging nodig. In de komende koude pe-
riode raakt de huid steeds meer uitgedroogd. Dit 
komt door de lage temperaturen en het feit dat we 
meer binnen zitten met de verwarming aan (die 
een uitdrogend effect heeft op de huid). Zelfs de 
vette huid kan dan droger worden. Deze droge 
huid dient verzorgd te worden met een voedende 
crème en niet alleen met een laagje vet. 
Daarnaast is het belangrijk dat u, net als in de zo-
mer, minstens 2 liter water per dag drinkt. Niet 
alleen belangrijk voor uw huid, maar ook voor de 
afvalstoffen afvoer.” 
 
Tenslotte 
We bedanken Esmée voor het gesprek. Het was 
boeiend om eens een kijkje te nemen achter de 
schermen van schoonheids- en pedicuresalon Es-
thé Esmée en te spreken met de eigenaresse van 
dit bedrijf. 
 
Geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer we-
ten over schoonheids- en pedicuresalon Esthé Es-
meé surf dan eens naar www.esthe-esmee.nl of 
maak een telefonische afspraak met Esmeé van 
Gemert. Het telefoonnummer is 040- 293 18 63. 
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Deze maand heeft de redactie een bezoek 
gebracht aan Esmée van Gemert de trotse 
eigenaresse van schoonheids- en pedicuresa-
lon Esthé Esmée aan Pagelaan 7 (naast Su-
per de Boer) in Eindhoven. 
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In 2005 lieten we u, in onze septembereditie, kennis 
maken met Bas van de Wiel. Zoals u zich ongetwij-
feld nog wel herinnert was Bas toen een boomstam-
kano aan het maken. In oktober 2003 had hij in 
Frankfurt een populier met een 10 m. lange stam ge-
vonden. Dit “stammetje” van 18 ton liet hij op een 
vrachtwagen naar het Historisch Openlucht Museum 
vervoeren. Daar ging Bas samen met Jeroen Berben 
aan het werk.  
Na een jaar werken hadden ze een boot en werd er 
begonnen met het bijschaven van de wanden. On-
vermoeibaar werkten ze door tot de wanden nog 
hooguit 4 cm. dik waren en de hele kano nog onge-
veer 250 kg woog. 
Nu, meer dan een jaar later, zijn we benieuwd hoe 
ver Bas en Jeroen gevorderd zijn met hun kano. 
Zouden zij het volgehouden hebben of ligt de kano 
ergens in een verloren hoekje onder een zeil? 

“Hij ligt wel onder een zeil, maar niet in een verloren 
hoekje,”vertelt Bas, “want hij is helemaal klaar!” 
Trots laat hij de foto’s van de kano zien. 
’t Is een pracht boot geworden, een lust voor het 
oog! Hij is voorzien van bankjes en helemaal rood 
gelakt. De buitenwanden zijn versierd met schitteren-
de indianen motieven. Jammer dat we in ons wijk-
blad geen kleurenfoto’s kunnen afdrukken!!! 
 
Enthousiast vertelt Bas: “Toen we de gaten en op-
pervlakkige scheurtjes met lijm hadden dichtgemaakt 

hebben we er vijf laklagen op gezet, daarna is hij be-
schilderd met motieven die gebaseerd zijn op de 
kunst van de Noord Westkust Indianen.” 
Op papier zijn het ’n paar regeltjes, maar als je het 
moet uitvoeren is het uren en uren werken. Wat een 
doorzetters, wat een taaie volhouders, petje af! En 
het resultaat mag er zijn!  
En wat nu? 
“Om de kano te vervoeren hebben we een aanhang-
wagen nodig. Die moet nu eerst gemaakt worden. 
Dat is nog een hele klus. Er zijn al tekeningen ge-
maakt door een technisch constructeur.  
Als dat klaar is willen we met een team van 8 perso-
nen een tocht maken van Den Helder naar het laats-

te Duitse waddeneiland. Je begrijpt, zo’n tocht ma-
ken is niet zomaar in de kano stappen en vertrekken, 
nee, daar komt meer bij kijken. Voor dat alles heb-
ben we nog hard sponsors nodig, zonder sponsors 
lukt dat niet,” aldus Bas.    

Wij hopen dat zij die spoedig vinden zodat ze ook dit 
slotstuk kunnen realiseren want een triomftocht in 
deze schitterende boomstamkano hebben ze dik ver-
diend en gunnen we hen van harte! 
Dus als u een sponsor weet…! 
Meer informatie over deze kano vindt u op de websi-
te: www.boomstamkano.nl 
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DE BOOMSTAMKANO VAN BAS VAN DE WIEL 
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Stuur de kleurplaat met je 
naam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd naar de redactie van 

Rond ‘t Hofke - ‘t Hofke 15, 
5641 AH Eindhoven - en mis-
schien win jij wel een leuke 

prijs ! 

Kerstkleurplaat 

Naam: ……………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………… 
 
Leeftijd: ………………………………………………………….. 
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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 januari 2007 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: 
‘architect’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Mw. Serife Öner  
Kuifvlinderstraat 5 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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Aanmoediging 
Belangstelling 
Bescherming 
Eenoudergezin 
Geborgenheid 
Geluk 
Generatieconflict 
Gezelligheid 
Kind 
Kritiek 
Liefdevol 
Liefkozen 
Mamma 
Moederliefde 

Moederschap 
Ontwikkeling 
Oppas 
Ouderschap 
Overleg 
Pappa 
Persoonlijkheid 
Peuter 
Puberteit 
Respect 
Samen 
Spelletjes 
Thuis 
Vaderliefde 

Vaderschap 
Veiligheid 
Verstandig 
Vertellen 
Vertrouwen 
Verwennen 
Verzorging 
Volwassene 
Voorbereiding 
Voorlezen 
Zelfbewust 
Zoon 
Zorgzaamheid 
Zusje 

G S I U H T D I E H N E G R O B E G Z E O A 

L E G I D N A T S R E V Z U S J E S N D E D 

P J N I Z E G R E D U O N E E Z M E I D G Z 

A T C E P S E R F V R G E G E O S E F N O V 

H E O U R T P E E G N G N L E S H E I O E K 

C L D E U A I R Z I N I L D A K I L N R E N 

S L Z E P L T A G I D I E W IJ L L E W I T D 

R E P P R R A I M I G R L L R E Z E T S I V 

E P A E O M D R E H S O N E T O N I U E E O 

D S D U H E E R E C V O D S K N R W H R T O 

A A W E O H E I H E O E G F E K E G Z O R R 

V E I M C B D A D S O N E N A B I O N K E L 

N D N S R K P F R M A I F M F L R W I G B E 

E A E O U N E E P L L M M L I G I N T E U Z 

A B O L P I P E E N D A E E I E D J O N P E 

O V E R L E G B N G M Z V N E C S A P P O N 

N G P A H C S R E D U O G V E R T E L L E N 


