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EEN GOEDE BUUR
Onlangs werden in een bijna 60-jarige volksbuurt in Tongelre buren in de bloemetjes
gezet die al net zo lang naast elkaar wonen als de wijk bestaat. Uit een buurtonderzoek, uitgevoerd door de eigenaar van de woningen, kwam namelijk naar voren dat
de buren een belangrijke factor voor het woongenot vormen. De betreffende woningcorporatie besloot daarom in te gaan zetten op het thema “Buren”. Met een toegekend budget van twee miljoen euro, bestemd voor het verbeteren van de woonomgeving staat vast dat de actie een vervolg krijgt. In welke vorm dat is, zal ongetwijfeld in
de media bekend worden gemaakt.
Bij acties als deze komt het initiatief vaak van hogerhand.
Maar wat doe je als je niet in een dergelijke buurt woont
en toch iets aan je woonomgeving wilt doen? Stel dat je in
een slaapwijk woont waar hoofdzakelijk tweeverdieners
wonen die overdag naar hun werk zijn en ´s avonds gaan
sporten of te moe zijn om nog ergens heen te gaan? Ieder
leeft zijn eigen leven, regelt zijn eigen kinderopvang en
met wat geluk wordt er eens per jaar een buurtfeest georganiseerd…
Van oudsher was de directe woonomgeving ontzettend
belangrijk. Je had geen auto, dus je wereld was veel kleiner. Burenhulp was heel vanzelfsprekend: door allerlei
omstandigheden maar vooral bij armoede had je de hulp van je buren gewoon nodig,
anders kwam je er niet. Ideaal waren buren waar je altijd terecht kon voor praktische
zaken, zonder elkaar te “overlopen”. Tijd voor een praatje was er meestal wel, maar
niet te vaak. In de praktijk ging het vaak anders. Iedereen kent het voorbeeld van de
nieuwsgierige buurvrouw die gauw een kopje suiker kwam lenen als ze wilde weten
wie er op bezoek was geweest. De sociale controle was groot. Daar stond echter
tegenover dat je elkaar hielp waar mogelijk. Dat viel onder noemer “burenplicht”.
Zaken zoals kinderopvang, hulp bij ziekte en werkeloosheid, het was heel normaal
dat je elkaar hielp. En bij bevalling, trouwen en overlijden hadden buren zelfs vaste
taken! En dit alles ontstaan uit pure noodzaak.
Dat mag in deze tijd van welvaart misschien anders zijn, maar wat gebeurt er als je
iets gaat mankeren, ouder wordt of plotseling alleen komt te staan? Dan kan de eenzaamheid toeslaan. Zonder burenhulp beland je onnodig snel in de verzorging en
kom je wegens plaatsgebrek in een heel andere wijk terecht. Je bent gedwongen je
vertrouwde woonomgeving gedag te zeggen met alle gevolgen van dien.
“Verbeter de wereld en begin bij jezelf” is misschien het beste spreekwoord dat hier
van toepassing is. Sta hier eens even bij stil en kijk dan om je heen. Loop naar buiten en kijk kritisch rond in wat voor wijk je woont. Weet je wel wie je buren zijn? Zijn
er verwaarloosde voortuintjes? Misschien woont er wel een ouder iemand die het
tuinieren zwaar valt en die wat hulp kan gebruiken. Maak je wel eens een praatje met
iemand die je niet kent? Probeer het eens. Je krijgt vast hele leuke reacties. Loop je
onbekenden voorbij zonder te groeten? Neem je voor vandaag iedereen te groeten
die je tegenkomt. Misschien maak je er wel een gewoonte van. Het zijn vaak deze
kleine dingen die een eenzaam mens een beetje kunnen opvrolijken. Leveren we op
die manier niet allemaal een eigen bijdrage aan een prettiger woonomgeving? Wie
weet waar het toe leidt….

Algemeen alarmnummer ...........................
Apotheek ‘t Hofke .....................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ..........
Parochie Tongelre ....................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre ............................
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112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
040-2386000

WENSEN WIJ U EEN HELE FIJNE
VAKANTIE TOE!
De vakantie nadert. Over enkele weken trekken we er massaal op uit. Weg uit het dagelijkse leven, even iets
heel anders. Ook wij zijn een maandje afwezig. In de maand juli ontvangt u dus géén wijkblad maar in augustus zijn we er weer. We gaan dan weer enthousiast en met nieuwe energie aan de slag.
Waar u ook naar toe gaat en natuurlijk ook als u thuis blijft; wij wensen u allen een heel fijne, relaxte en zonnige vakantie toe!
Taal
Nederlands
Turks
Engels
Spaans
Frans
Papiamento
Sran nan
Duits
Italiaans

Vertaling “prettige vakantie”
een prettige vakantie
iyi tatiller
happy summer holidays
muy buenas vacaciones
bonnes vacances
pasa un bon vakantie
mi winsi yoe wan boeng vakantie
vergnüglich Feiertag
piacevole vacanza

Chinees

BUURTBIEBBABBEL
Nieuws van uw wijkbibliotheek Herzenbroeken
Het vakantieseizoen is nu echt begonnen. Alle boeken en tijdschriften over vakantiebestemmingen worden weer veel geleend. Om het heerlijke vakantiegevoel nog wat langer vast te kunnen houden heeft de
Bibliotheek een nazomeractie bedacht.
Wij willen graag in september een tentoonstelling
organiseren rondom vakantielanden met daarnaast
een aantal die te maken hebben met vakantieherinneringen. Daar horen natuurlijk ook foto’s bij.

Wij hebben uw hulp nodig, want alleen maar kiekjes
van ons Herzenbroeken-biebteam, ja dat wordt toch
wel wat eentonig! Het zou heel fijn zijn als wij gebruik
mogen maken van uw vakantiefoto’s. U kunt deze
foto’s digitaal aanleveren, tijdens of na uw vakantie,
of gewoon als foto (die U natuurlijk later weer terugkrijgt). Er is een speciaal mailadres aangemaakt:
vakantiefoto@obeindhoven.nl En als wij dan ook

nog misschien uw vakantiesouvenirs mogen lenen,
dan wordt het zeker een geweldige tentoonstelling
en genieten wij met z’n allen nog even na…….
Afgelopen maand stond de MINIkaart centraal. Wat
is een minikaart? Een soort kennismakingsabonnement. Het kost 10 euro en is een jaar geldig. Hiermee kunt U in totaal 5 materialen lenen. Als U de
smaak van lezen te pakken heeft, kunt U dit abonnement omzetten in een ander abonnement en wordt
de 10 euro afgetrokken van het gewone bedrag. Aan
de ouders/verzorgers van onze jeugdleden, die zelf
nog geen lid waren, werden deze maand 25 gratis
mini-abonnementen weggegeven; om eens uit te
proberen. Toch leuk zo voor de vakantie.
Met de zomerperiode begint ook ons zomerrooster.
Allereerst is ons filiaal in week 27 ( 02/07- 08/07) gesloten in verband met het plaatsen en inruimen van
nieuwe boekenkasten. In week 28 tot en met week
30 zijn wij open op maandag, woensdag en vrijdag;
hiervoor gelden onze gewone openingstijden.
Vanaf 25 juni kunt U alle materialen, behalve de
sprinters weer 5 weken meenemen.
Nog een laatste tip zo voor de vakantie: wat dacht U
van een luisterboek in de auto op weg naar……?
Voor jong en oud.
Een heel fijne vakantie en graag weer tot ziens in
Herzenbroeken!
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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.

Hallo buurtgenoten,
Op een zonnige morgen bij de Super de Boer loop ik Ingrid Koenraads tegen het lijf. Aangezien we in dezelfde
straat wonen, maken we altijd wel even een praatje. Dit
keer had dat praatje wel een reden want niets vermoedend lokte ze me in de ‘val’ van De Wisselpen.
Aan de ene kant gaan direct alle alarmbellen rinkelen en
bedenk je razendsnel allerlei excuses om het niet te doen.
Maar aan de andere kant: hoe erg is het nu helemaal om
even een stukje te schrijven? Het is tenslotte toch een
leuke rubriek. Ik lees hem zelf ook altijd, dus waarom zou
ik niet mijn steentje bijdragen?
Nou, daar gaan we dan. Mijn naam Elise Colen-Claas.
Geboren en getogen in Utrecht, maar sinds mijn 14 jaar
woonachtig in Tongelre. Eigenlijk een soort van halfbloedje. Ik zal het proberen uit te leggen. Mijn vader Piet Claas
is in zijn jonge jaren bij zijn ome Piet en tante Cisca van
Overbruggen in de Hofstraat opgegroeid. Het gaat hier
inderdaad om de ‘Cisca’ van het welbekende
‘Ciscapad’ (het paadje van de Hofstraat naar de spoorwegovergang). Mijn vaders vader (mijn opa dus) was op
jonge leeftijd overleden en zijn moeder moest gaan werken om de kost te verdienen. De kinderen moesten bij
familie worden ondergebracht. Het gezin woonde in die tijd
in Utrecht. Mijn vader werd als 13e kind toegevoegd aan
het drukke maar gastvrije gezin Van Overbruggen hier in
Tongelre. Hij woont daar een aantal jaren en die jaren maken een onuitwisbare indruk op hem. Hij gaat uiteindelijk
zijn eigen leven leiden, trouwt met mijn Woenselse moeder en gaat in Utrecht werken en wonen. Moeder vindt
haar draai in Utrecht, krijgt eerst vier zonen en na tien jaar
werden ze verblijd met mij, hun enige dochter. Maar bloed
kruipt waar het niet gaan en toen ze de huizen op de
Merckthoef gingen bouwen, kreeg hij een telefoontje van
zijn ome Piet. Of dat niets voor hem was? En inderdaad
pa was verkocht. De jongens waren allang de deur uit en
alleen ik zou nog mee verhuizen. Ik vond het wel prima.
Leuk: een nieuw huis, een nieuwe omgeving en een nieuwe school. Ik ging naar het Augustinianum en had het al
gauw naar mijn zin in mijn nieuwe woonomgeving. Ik ging
naar de Eindhovense muziekschool voor pianoles en
daarbij leek het me leuk om drummen te leren. Dus kwam
ik bij de enige echte harmonie van Tongelre: “Koninklijk
Erkende Harmonie de Eendracht”. Ik ben er ruim 16 jaar
bij geweest en heb daar enorm goede herinneringen aan.

Muziek heeft altijd wel een centrale rol gespeeld. Ik ben in
die tijd ook als pianist bij het Eindhovens Zang- en Operettekoor gekomen en via dat koor heb ik uiteindelijk mijn
eigen man Marc leren kennen. We trouwen en kopen een
huis in de Generaal Bothastraat. Reuze romantisch zo’n
houten huis, met die enorme tuin. Maar de drukke doorgaande straat vonden wij toch niet zo’n goede plek om
kinderen groot te brengen. Dus toen mijn ouders besloten
te verhuizen naar een seniorenwoning aan de Tongelresestraat, grepen wij deze kans om het huis van mijn ouders te kopen. En daar wonen we nu ook alweer 6 jaar.
Het is inderdaad een unieke straat. Waar kom je dat nu
nog tegen dat je alle mensen uit je straat persoonlijk kent?
Niet dat we elkaar ‘overlopen’ zoals dat heet, maar als het
nodig is zijn we er voor elkaar. En dat is wel een mooi
maar ook veilig idee. Onze kinderen spelen dus nu ook op
het plein. En helemaal grappig is dat de kinderen uit de
Merckthoef waar ik vroeger op paste, nu op onze drie kinderen passen.
En Ingrid schreef het al de vorige keer en ik wil het alleen
maar beamen: Tongelre is echt iets aparts. Ik verdedig
Tongelre dan ook altijd met hand en tand. Want zo op een
verjaardag kan er nog wel eens een snerende opmerking
komen over wonen in Tongelre. Maar waar zie je dat nu
nog dat er een openluchtmis is in de Loostraat? Een kerkdienst op straat met de mensen in het weiland. Ook word
ik warm van de klanken van de harmonie als we moe
maar voldaan met de kinderen aankomen bij de avondvierdaagse. Of als ik mijn fietssleutel kwijt ben geraakt bij
de Lidl en een meneer mij spontaan aanbiedt om mij met
fiets en boodschappen naar huis te brengen. Dat is voor
mij Tongelre. Maar ik moet toegeven dat ook ik af en toe
begin te twijfelen. Want Tongelre wordt langzaam geteisterd door de grote boze mensenwereld. Ook hier hoor je
van vecht-en schietpartijen, van inbraken en van verkeershinder door het harde rijden. Een klein voorbeeld is dat ik
vier keer per dag met de kinderen de gang naar de school
op de Avondroodstraat moet maken. Ik ben elke keer weer
blij als ik veilig op school of thuis aankom. Het is soms met
gevaar voor eigen leven. Of het vechten met de gemeente
over elk vrij stukje grond dat ze willen volproppen met gebouwen. Wat mij betreft blijft het gewoon een dorp, dicht
bij de grote stad. Een dorp waar ik graag wil wonen.
Ik geef de wisselpen graag door
aan Debby de Wilde. Zoals het er
nu naar uitziet wordt zij de
schoonmoeder van onze middelste dochter. Want hun zoon en
onze dochter zijn al vier jaar onafscheidelijk (en dat terwijl ze pas 6
jaar zijn)!
Elise Colen-Claas
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HARTELIJK BEDANKT!
Afgelopen maand was weer de inzamelingsactie van de vrijwillige bijdrage. Wij willen alle gevers van een
bijdrage heel hartelijk bedanken. Dank zij uw bijdrage, onze adverteerders en de bezorgers kunnen we iedere maand weer een editie van het wijkblad bij u bezorgen.
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage is € 6.305,58. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om
uw bijdrage over te maken dan kunt u dat alsnog doen op bankrekening 17.82.25.983 ten name van Wijkblad Rond ’t Hofke te Eindhoven.

GOED GENOEG OF KAN HET BETER?
Goed genoeg of kan het beter? Dat vroegen wij u in maart door middel van het lezersonderzoek waar velen
van u aan deelnamen. Niet alleen uw mening maar ook vele suggesties mochten wij van u ontvangen.
We kregen een prima rapportcijfer van gemiddeld 7.9 en u was vol lof over o.a. de rubriek Tongelrese Natuurwijzer. Maar vooral uw suggesties tot verbetering hebben onze volledige aandacht.
Op veler verzoek!
1)
2)
3)
4)
5)

Meer informatie voorafgaand aan activiteiten, gebeurtenissen ed.!
Informatie over het gehele bezorgingsgebied!
Meer informatie over verenigingen!
Meer informatie over de multiculturele samenleving in onze wijk!
Maak de puzzelpagina moeilijker!

Dat waren de vijf grote wensen waarmee u in dit lezersonderzoek naar voren trad.
Na de vakantieperiode- vanaf de uitgave van augustus 2007- geven we graag gehoor aan uw oproep. Gefaseerd worden een aantal verbeteringen c.q. veranderingen zichtbaar in uw wijkblad.
Maar nog steeds blijft dat voor de totstandkoming van het wijkblad een belangrijke rol is weggelegd voor u als
lezer. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Dus wilt u informatie delen over uw vereniging, hobby, buurtactiviteit, voorstellen tot wijkverbetering, jubilarissen, de veranderende maatschappij in onze wijk, enz. enz. enz.
laat ons dat dan weten. Mail uw verhaal of suggestie naar rondhethofke@planet.nl of deponeer dit in de
daarvoor bestemde brievenbus in het Oude Raadhuis en met elkaar kunnen we het wijkblad nog meer inhoud geven.
Alsof dat alles nog niet genoeg is, gaan we ook op onze website de informatie uitbreiden. Neemt u binnenkort
maar eens een kijkje op www.rondhethofke.nl
Prijswinnaars!
Tevens hebben we onder de inzenders van het lezersonderzoek 5 prijswinnaars getrokken.
Te weten:
1) Melinda Sheridan, Zwaluwstaartweg 38
2) Mevrouw G. van de Berk, van Gorkumlaan 153
3) G. Jorna, Bessenvlinderstraat 17
4) Karin Oldenburg, Tongerlesestraat 552
5) Corrie D’Hont, Ministerlaan 48
De winnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.
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DE VERHUIZING……………

Tuintip van juni: Gezond groen
Door Jeroen Soontiëns

Weet u het nog, een paar jaar geleden werd de
Collse watermolen gerestaureerd.
Op de zolder van de molen hing een grote kist
met een gat naar buiten toe. Dit was de woning
van een koppel bosuilen. Maar, omdat de molen verbouwd moest worden, is het vlieggat
dichtgemaakt. U snapt natuurlijk wel dat het
zonde zou zijn, als er tijdens de verbouwing
jonge uilen in zouden zitten, die dan verstoord
zouden raken en het leven zouden laten.
Nee….. dat laten we niet gebeuren in Tongelre.
Ik had nog een partijtje hout over, waar mijn
goede vriend Loek Ketelaars een schitterende
uilenkast van heeft getimmerd, die weersbestendig is, om in de buitenlucht op te kunnen
hangen. En dat hebben we toen gedaan.
Op een stevige ladder hebben we de kast in
een boom omhoog gebracht. En daarna goed
vast gezet. Hij mag er natuurlijk niet uitwaaien.

Het einde van de lente en het begin van de zomer zijn hoogtijdagen voor lekker van de tuin te genieten. Dit is echter ook de
tijd van plaaginsecten en schimmels. Zij kunnen uw tuinplanten
soms lelijk aantasten en bederven zo uw tuinplezier. Daarom
vindt u in deze tuintip enkele veel voorkomende problemen.
Pieris
De Pieris kan geplaagd worden door een aantasting van het
blad. Hierbij ziet u dat alle bladeren vaal worden en witte stipjes
vertonen. De groei van de plant stopt helemaal. Dit verschijnsel
wordt veroorzaakt door een wants, ook wel Japanse vlieg genoemd. Deze insecten verstoppen zich aan de onderzijde van
de bladeren en blijven jaarrond aanwezig. U bestrijdt deze aantasting met Spruzit (biologisch) of Decis.
Rozenstruiken
De roos is een bijzonder fraaie
tuinplant, maar ook veel geplaagd. Er zijn meerdere soorten insecten en schimmels, die
het op deze plantensoort hebben gemunt. Bekend zijn natuurlijk de bladluizen (groen of
zwart van kleur) die u op de jonge bladeren en bloemknoppen
aantreft. Minder opvallend zijn
de bladrollerlarven. Dit zijn rupsjes die het blad aanvreten en
laten opkrullen. U kunt beide insecten gemakkelijk bestrijden
met Spruzit (biologisch) of Admire.
Verder kunnen rozen die uit conditie zijn last hebben van schimmelziekten. Dit kan zichtbaar worden als een witte aanslag op
het blad (meeldauw). Ook kunnen er zwarte vlekjes op het blad
komen, waarbij de bladeren geel kleuren en afvallen
(sterroetdauw). Schimmelaantasting kunt u bestrijden met Rosacur.
Druivenstruiken
De druivenstruik kan aangetast worden door de druivenviltmijt.
Dit is een misvorming van het blad, waarbij er bobbels op het
blad ontstaan. De onderzijde van deze bobbels in het blad zijn
wit. Deze aantasting wordt vaak verward met valse meeldauw
dat ook een witte laag veroorzaakt op de onderkant van het
blad, echter dan over het gehele oppervlak. U bestrijdt de druivenviltmijt met Microsulfo. Preventief spuiten met het uitlopen
van de bladeren werkt het beste. De druivenplant is daarnaast
ook gevoelig voor meeldauw. Dit probleem kunt u aanpakken
met Silinal (biologisch) of Rosacur.

En dan is het maar afwachten. Wat we hoopten, gebeurde, het echtpaar uil had de nieuwe
woning gevonden. Vorig seizoen waren er twee
jongen uitgevlogen. En half mei, dit jaar, weer
twee uilskuikens. Leuk toch hè, als je soms de
natuur een handje mag helpen.
Het vlieggat van de nestkast in de molen is
trouwens ook weer opengemaakt, en daar
maakt een koppel holenduiven dankbaar gebruik van.
Met groengroet Kees van Grevenbroek

Groenblijvende heesters
Groenblijvende struiken zoals camellia en hulst kunnen last
hebben van schildluizen. U herkent de aantasting meestal door
een zwarte aanslag op de bladeren. Dit zijn niet de luizen zelf
maar een neveneffect. Schildluizen zijn hardnekkige luizen, die
niet gemakkelijk te bestrijden zijn. Een specifiek middel als Calypso kan uitkomst bieden.
Ook bij planten geldt het gezegde beter voorkomen dan genezen. Wanneer u dus aandacht besteedt aan de grondstructuur
en voeding zullen bovenstaande problemen minder snel ontstaan.
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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

De diensten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistieviering of
woord- en communiedienst

Martinus
Zondag
11.00 uur

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius
Zondag
9.30 uur

Parochieavond:
Sluiting werkjaar 22 juni 2007.
Op vrijdag 22 juni vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond
plaats van de parochie. In tegenstelling tot andere jaren
wordt dit jaar ook de jeugd uitgenodigd. Behalve de 22
vormelingen zijn dat ook de tienergroep Energykids en de
Antonius jongerengroep.
De laatste groep zal een barbecue verzorgen.
Vanwege de jeugd beginnen we al om 17.00 uur met welkom en koffie. Daarna voorziet het programma o.a. in een
natuurwandeling o.l.v. Loek Ketelaars en gaan we schieten op het terrein van het Martinus Gildehuis in de Bochten. De tienergroep Energykids organiseert spelen voor de
vormelingen die nog te jong zijn om te mogen schieten.
Voor de vormelingen eindigt de avond tussen 20.30-21.00
uur.
We hopen om 22.30 uur de avond met voldoening te kunnen afsluiten.

Eerste vrijdagviering

Op Weg met Ruth

Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk ‘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.

In het leerhuis mochten wij het afgelopen jaar een bijzondere weg gaan. Zeven keer liepen wij op donderdagochtend mee op het pad van Ruth, een Moabitische weduwe.
Wij zagen hoe Ruth haar schoonmoeder Naömi, die ook
haar man verloren was, trouw bleef en met haar meeging
naar het voor haar vreemde land Juda. Naömi was door
alle verdriet verbitterd geraakt maar Ruth stond op en ging
op weg om aren te rapen voor haar en haar schoonmoeder op het veld van Boaz. Wij lazen samen hoe de spanning in het verhaal wordt opgebouwd tussen Ruth en Boaz
en hoe het uiteindelijk allemaal goed komt: Ruth baart een
zoon die de grootvader van David zal worden.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen
Tonny Peters- van Hout, Rogier van de Weijdenstraat; 84
jaar

Het was een echt leerhuis: Annelies van den Elzen - de
Vos leerde ons de achtergronden, en soms dubbele bodems, van de Hebreeuwse tekst en Kaya van Heiningen
belichtte de theologische kanten van het verhaal. Het was
een bijzonder leerhuis omdat wij samen met zo’n acht
vrouwen mochten lezen hoe God in het leven van mensen
aanwezig is en hoe Hij geschiedenis maakt met mensen.
Terwijl wij woord voor woord het bijbelboek Ruth lazen,
gingen wij met elkaar in gesprek over waar het verhaal
ons eigen leven raakt. Het was opvallend hoe wij in onze
levens dezelfde thema’s konden herkennen als die zoveel
eeuwen terug speelden. Het bleek heilzaam te werken om
ons eigen verhaal te verbinden met dat van Ruth en
Naömi. Zo ontstaan al gaande nieuwe verhalen.

Gedoopt
Roger Bettonvil
Gijs Kruijt
Xander Bautista
Jayden van de Heijden
Danillio Brouwers

Communicanten ST. Martinuskerk
Mike van Steen
Jahmal Kusmus
Sem van den Dungen
Kelly Hobbelen
Stef Hagen
Izabella Pawlak
Michelle Schuman
Jimmy van Veghel
Tessa Sanders
Nick Maljaars
Roberto Zaandam
Rachelle Zaandam
Daisy de Vries
Jennifer van Ruth

AGENDA JUNI EN JULI
Datum

Activiteit

22 juni

17.00-22.30 Parochiefeest afsluiting
uur
werkjaar

26 juni

20.30-22.30 Huwelijkspastoraat in pauur
rochiecentrum

3 juli

20.30-22.30 Huwelijkspastoraat in pauur
rochiecentrum

AFWEZIG
Vanaf 1 mei tot aan de grote vakantie is pastor Kaya van
Heiningen afwezig wegens bijzonder verlof. Via Theo v/d
Elzen kun je contact met het pastoresteam opnemen.

Tijd
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HENGELEN VOOR
DE JEUGD

DE VERLIEFDE ASPERGE

Het is weer zover!
We gaan weer een viswedstrijdje houden.
Dit gaat weer gebeuren aan de oevers van de wasvenpoel, bij Medisch Centrum Tongelre aan de
Ceramlaan
Ja…. Laat de gameboy, de Playstation en de computer eens even voor wat het is, en ga eens lekker aan
de waterkant zitten met een hengeltje, en probeer
maar eens een visje te vangen.

Ik was stapel op jouw lange lijf
Dat mag jij nu best weten
Ik vond jou echt een reuze wijf
Gewoon om op te vreten
Laatst droomde ik de hele nacht
Aan een stuk door van jou
Jij werd mijn bruid mooi in het wit
Omdat ik van sleepasperges hou

Het zal plaatsvinden
op zondag 1 juli,
aanvang
is
om
14.00 uur en het eindigt om 16.00 uur.
Er zijn leuke prijzen,
en een heuse beker
te winnen voor de
meeste meters vis
en nog meer leuke
prijsjes. De wedstrijd
is voor kinderen tot
12 jaar. Bij de kleinsten moet natuurlijk
wel begeleiding aanwezig zijn.
Inschrijfgeld is 1 euro per kind.

Plots werd mijn droom bruut verstoord
Ik bloedde aan mijn kuiten
wij werden allebei vermoord
door zo’n hovenier van buiten
Wij werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom de jouwe recht
Jij was dus eerste klasse

Opa`s en oma`s zijn natuurlijk ook weer welkom, om
met een picknick mandje de zaak op een afstandje te
komen bekijken.
Hopelijk tot dan,
het Wasventje

Ik lag met jou in het zelfde bed
We sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jouw blauwe kop

Wat wreed toch van zo`n hovenier
Ons zo uiteen te rukken
Ik heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken
Weet jij wat ik het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven in de grond begint
Is dat bij een mens andersom
Gedicht gevonden in een asperge-keesje
door Kees van Grevenbroek

ETEN BIJ ‘T OUDE RAADHUIS, GOED EN GEZELLIG!
In wijkcentrum ’t Oude Raadhuis aan ’t Hofke 15 in Tongelre, heeft Welzijn
Eindhoven een eetpunt voor senioren die het gezelliger vinden om samen te
eten en/of zelf niet in staat zijn een verantwoorde warme maaltijd te bereiden.
Een maaltijd kost € 5,60 en bestaat uit soep, hoofdgerecht en een toetje.
Het eetpunt is van maandag t/m vrijdag geopend en om ongeveer 12.00 uur wordt er de maaltijd geserveerd, door een team enthousiaste vrijwilligers.
U bepaalt zelf hoe vaak en op welke dagen u wilt komen eten.
Het is mogelijk om een keer mee te eten om te kijken of het eetpunt u bevalt. U moet zich
daarvoor dan wel eerst even aanmelden.
Welzijn Eindhoven heeft in Eindhoven op verschillende locaties eetpunten voor senioren.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij:
Anja Alink
Welzijn Eindhoven,
Telefoonnummer: 040 219 36 61
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

IN MEMORIAM
HERMAN HARTJES

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Fietsen - vertrek 13.30 uur. : 2 juli, 16 juli, 30 juli,
13 aug (vertrek om 9.00 uur), 27 aug, 10, 24 sept,
8 okt. bustocht
Afsluiting: 22 okt. vertrek 14.00 uur bij Dependance
Info telefoonnummers: 281 06 73, 281 47 82, 281 39 52

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. Toegang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al
de hele avond meespelen.

Amper 55 jaar. Te jong om te sterven.
En toch gebeurt het en dan zo plotseling. Tijdens
zijn werk als conciërge in ’t Oude Raadhuis kreeg
hij een hersenbloeding. Dank zij snel reageren van
de biljarters en het even snel ingrijpen van dokter
De Lint leek het er aanvankelijk op dat hij in Maastricht gered kon worden.
Complicaties: longontsteking, maagbloeding, coma,
beslisten anders.
Ruim 7 jaren heeft Herman ons en met ons iedereen die in ’t Oude Raadhuis kwam trouw gediend.
Hij deed zijn uiterste best om het iedereen zoveel
mogelijk naar de zin te maken.
Herman is niet meer; niet in dit leven, wel in onze
herinnering. En wij zullen hem als een trouwe medewerker blijven herinneren.
Veel van zijn vrije tijd bracht hij door in België bij
zijn vrienden van de vereniging South West. “Dutch
Hart” zoals hij door hen werd genoemd zwerft nu
over de eeuwige prairie, waar hij de geestelijke rust
zal vinden die hij in dit aardse leven vaak heeft
moeten missen.
Bestuur Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis

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.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van
20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 0,80
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.
Foto: Karel Pesch

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 13

28 MEI PINKSTERBRADERIE OP ‘T HOFKE
Ondanks het minder goede weer was het toch een gezellige drukte, zoals we dat in Tongelre
gewend zijn.

Niemand hoefde zich te vervelen, iedereen vond wel
iets naar zijn smaak
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Uw nagels zijn onze zorg!
NSK NAGELVERZORGING

(Gediplomeerde nagelstyliste)
Wij verzorgen uw nagels (acryl)
voor zowel handen als voeten!

VAN ESCH AUTO’S
In- en verkoop van auto’s, bussen, enz.
Tevens sloop- en schadeauto’s te koop gevraagd.
Worden thuis opgehaald. Direct vrijwaring.
Ook voor autotransport door Nederland en het
buitenland bent u bij ons aan het juiste adres.
Kaeriuslaan 1
5641 SG Eindhoven
Tel: 06-54697495 of
06-24704267

Bel voor info: 06-25597655 (Karin)

DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.)
Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de opvang van dieren, met uitzondering van honden
en katten, en bieden ze weer te koop aan. Ook voor tweedehands kooien, advies en info, kunt u
bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671

RKVV TONGELRE: “DOELGERICHT NAAR NIEUWE KANSEN”

Nieuwe accommodatie
RKVV Tongelre zal in het seizoen 2009-2010 een prachtig nieuw sportpark bespelen.
Een grote tribune met uitzicht op het nieuwe hoofdveld, 2 kunstgrasvelden, vele kleedkamers en een groot
clubhuis zullen verrijzen op het oude doolplein tussen het kanaal en de spoorlijn.
Spelers
Heb je zin om te gaan voetballen, kom dan een keer vrijblijvend meetrainen met één van onze teams. Vanaf
4 jaar ben je welkom om je voetbalkunsten te laten zien.
Wij hebben géén wachtlijst bij de 4 t/m 12 jarigen en kunnen je daarom direct plaatsen in een team. Het is
dus: inschrijven en direct voetballen.
Heb je interesse, mail dan naar: h.foederer@onsneteindhoven.nl of n.vanderzanden@onsneteindhoven.nl
Vacature
RKVV Tongelre is ook op zoek naar mensen die iets voor de vereniging willen betekenen. Zo zijn we op zoek
naar een grensrechter voor het 1e team dat op zondag om 14.30 uur zijn wedstrijden voetbalt.
Ook voor de kantine zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om achter de bar of in de keuken
mensen van een drankje of een hapje te voorzien.
Verder zoeken we nog mensen die zin hebben om mee te helpen bij jeugdactiviteiten. Heb je interesse:
schrijf naar postbus 4959, 5604 CD of info@rkvvtongelre.nl t.a.v. Erik Vos.
SAM-SAM Dag
Op zondag 24 juni zullen wij ook aanwezig zijn met een informatiestand en een demonstratie van diverse trainingen.
Voetbalweek
RKVV Tongelre gaat in de zomervakantie op het sportpark een voetbalweek organiseren.
Deze zal gehouden worden van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli. Elke dag zal van 18.00 uur-20.00
uur aan jongens en meisjes van 9 t/m 14 jaar, door voetbaltrainers, gerichte voetbaltraining gegeven worden
naar leeftijd.
De leeftijdsgroepen zijn 9 en 10 jaar, 11 en 12 jaar, 13 en 14 jaar. Elke leeftijdsgroep zal bestaan uit maximaal 20 kinderen.
Op zaterdag 14 juli en zondag 15 juli zal er een voetbalweekend worden gehouden.
Deze dagen zijn van 09.00 uur tot 15.00 uur. Tussen 11.30 uur -12.30 uur is er een pauze en wordt er met de
groep gegeten.
Voor meer informatie kun je kijken op www.rkvvtongelre.nl. Daar staat ook het inschrijfformulier.
De kosten voor 1 week of een weekend zijn 2.50 euro. Kinderen die zich voor 27 juni inschrijven voor beide
voetbalkampen krijgen een korting van 1 euro.
We geven u ook gezinskorting: heeft u 2 of meerdere kinderen die meedoen aan beide voetbalkampen, dan
krijgt u nog eens 1 euro korting op elk kind dat u extra inschrijft.
Voorbeeld: U schrijft 3 kinderen in voor beide kampen, u doet dit voor 27 juni, dan kost het u 1x 4 euro en 2 x
3 euro. Totaal dus 10 euro.
Schrijf je snel in want er zijn een beperkt aantal plaatsen!!!!
Multiculturele voetbaldagen
Op 18 en 19 augustus 2007 zal er ook nog een groot multicultureel voetbaltoernooi worden gehouden. Diverse verenigingen zullen strijden om de 1e plaatsen.
Tijdens dit toernooi willen we ook een team (15 en 16 jaar) mee laten doen van jongens die nog niet bij een
voetbalclub spelen maar wel zin hebben om in een toernooi te voetballen. Er zullen 2 trainingen worden gehouden, waaruit een selectie ontstaat die zich dan zal gaan meten met de andere teams.
De trainingen zullen worden gegeven op 6 augustus en 8 augustus op het sportpark van RKVV Tongelre
door 2 trainers/scouts van FC Eindhoven. Aanvang: 19.00 uur.
Schrijf je voor 16 juli in.
Kijk op www.ontheball.nl voor het inschrijfformulier.
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In het wijkblad van mei heeft u een verslag kunnen lezen van ons gesprek met Frans en Roos v.d. Eijnden over hun bedrijf: Gebr. v.d. Eijnden Verhuizingen. Omdat er over een bedrijf dat een eeuw bestaat
heel wat te vertellen is, was een tweede gesprek wenselijk en Frans
nodigde ons daarvoor uit op de locatie waar zij vanaf 2001 gevestigd
zijn, Flight Forum 3830.
We hadden hen daar gauw gevonden. De grote gele letters, op de rode achtergrond -de kleuren die kenmerkend zijn voor het bedrijf op de
voorgevel van hun pand - kun je niet onopgemerkt voorbijrijden.
Frans verwelkomde ons in een stille kantine waar we verwend werden met
koffie en heerlijke taart. Ja, we boften, Frans vierde zijn verjaardag! Dat het in
deze kantine heel rustig is en dat je in dit bedrijf niet veel werknemers ziet is
begrijpelijk, die zitten op de wegen in binnen- en buitenland en komen op wisselende tijden naar hun thuisbasis.
Op het bedrijfsterrein werd een vrachtwagen geladen, de vracht was géén inboedel!
Zo te zien doen jullie meer dan particulieren verhuizen.
“Vanaf de oprichting in 1898 verhuizen wij particulieren. Aanvankelijk was dat
onze enigste activiteit. Later kwamen daar ook kantoor- en projectverhuizingen, transport van kunst, antiek en hightech apparatuur bij en opslag van
kunst, archieven en goederen. Tegenwoordig bestaat slecht 50% van onze
werkzaamheden uit particuliere verhuizingen. In de loop van de jaren hebben
we voor álle bovengenoemde activiteiten een sterke knowhow opgebouwd.
Sommige verhuizingen vereisen een bijzondere aanpak. Planning, organisatie en efficiency spelen een grote rol. Wij zorgen
met een gedetailleerd draaiboek voor een strakke planning.
Met deze werkwijze hebben wij al in verschillende bedrijfstakken een naam als specialist opgebouwd. We werken tegenwoordig voor grote internationale bedrijven zoals ASML, de universiteit Eindhoven en TPG Post. We hebben al vele banken,
ziekenhuizen, universiteiten en musea verhuisd. Ja, ook kostbare kunstwerken transporteren wij en slaan wij, met in achtneming van de hoogst mogelijke veiligheidseisen, op”, vertelt
Frans.
Hoeveel werknemers hebben jullie in dienst?
“We hebben 55
werknemers in loondienst en daarnaast werken we nog met
vele inleen- en uitzendkrachten. Onze medewerkers zijn professioneel geschoold en bezitten de noodzakelijke kennis en
ervaring.
Het vervoer van hightech apparatuur geschiedt door een vast
speciaal opgeleid chauffeursteam. Zij hebben ook ervaring
met het laden en lossen van deze vracht. Voor het transport
van deze kostbare apparatuur ( een waarde van soms meer
dan 60 miljoen Euro) hebben we speciaal ingerichte vrachtwagens voorzien van alarm en telefoon. Ze zijn luchtgeveerd en
geconditioneerd voor het vervoer tussen 18 en 24 graden C.
Daarbij zijn deze vrachtwagens voorzien van een rollarbed, de
lading wordt vastgekoppeld aan een lopende band die op de
oplegger is gemonteerd en deze lopende band trekt de lading
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op de trailer. Zo gaat het laden en ook het lossen volledig machinaal.”
Als we even later met Frans over het terrein lopen, hebben we het geluk dat één zo’n 13 m lange oplegger
thuis is en demonstreert Frans ons hoe zo’n rollarbed werkt.
Hoeveel vrachtwagens hebben jullie, onderhouden jullie ze zelf?
“We beschikken over 60 vrachtwagens, voornamelijk DAF’s. Voor het onderhoud van ons wagenpark beschikken we over een eigen garage. Wij hebben onze eigen monteurs. Een pompstation hebben we niet, de
milieu eisen zijn daarvoor zo streng dat we wat dat betreft
geen enkel risico willen lopen.”
Lopend over het bedrijfsterrein laat Frans ons de grote loodsen zien waarin containers huizenhoog staan opgestapeld.
“In deze containers zijn goederen en archieven opgeslagen.
Wij slaan al jaren alle mogelijke kostbare, kwetsbare inventarissen, museumstukken en archiefstukken op. Door ons volledig computergestuurd beheerssysteem weten wij ze zo voor
u terug te vinden.
Tot in lengte van jaren, of tot de vernietigingsdatum, bewaren
wij ze. Door de gigantische groei van ons bedrijf de afgelopen
jaren, hebben we inmiddels ook weer dependances voor de
opslag.”
Op het bedrijfsterrein staan enkel laadbakken. Ze staan te
wachten om
snel en gemakkelijk achter een cabine geplaatst te worden en
de weg op te gaan, klaar om vracht te vervoeren van A naar
B.
Na een uurtje luisteren en rondkijken beseffen wij dat dit bedrijf dat er hier op Flight Forum wat stilletjes bij ligt, bruist van
activiteit. U merkt dat het best als u de snelweg op gaat.
Gebr. van den Eijnden Verhuizingen, aangesloten bij Euromovers, een specialist in buitenlandse verhuizingen, kom je
overal tegen.
Geladen met een simpele inboedel of een kostbare temperatuurgevoelige vracht zie je ze in binnen- of buitenland, soms op weg naar een vliegveld om daar de lading,
misschien wel met vrachtwagen en al door de lucht naar de plaats van bestemming te laten brengen.
En, Frans, hoe ziet de toekomst er uit?
“Begin mei heeft er voor ons een grote verandering plaatsgevonden. Omdat we geen opvolger(s) hebben is ons bedrijf
met ingang van 1 mei 2007 verkocht aan de heer P.G.J. Lauret.
De buitenwereld zal daar niet veel van merken want het bedrijf wordt onder de naam “Gebr. van den Eijnden Verhuizingen” voortgezet. Dus onze vrachtwagens verdwijnen niet uit
het straatbeeld. Maar voor mijn broer Ad en mij is dat een
grote stap.
En voor mij is
er nog meer
veranderd. Ad
blijft nog een tijdje gewoon doorwerken, maar ik heb besloten
om te stoppen. Ik blijf nog wel beschikbaar als oproepkracht,
dus in noodgevallen kunnen ze een beroep op me doen.”
Tot slot!
Wij wensen Frans en zijn vrouw Roos nog vele gezonde en
gelukkige jaren met elkaar, de kinderen en kleinkinderen. Het
leven zal anders, minder hectisch worden maar biedt natuurlijk wel een kans om na een arbeidzaam leven van bijna 50
jaren bijvoorbeeld hobby’s te ontwikkelen. Frans, het gaat je
goed!
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

BUSTE VOOR KEES BOL
Op vrijdagmiddag 1 juni werd door de kunstenaar
zelf een bronzen buste en een naambordje voor het
Kees Bolplantsoen onthuld in de Rustenburgstraat in
Tongelre. Stralend weer, een select gezelschap van
familie, oude vrienden, bewonderaars en vele Tongelrese geïnteresseerden verwelkomden de kunstenaar, die 37 jaar geleden zijn stekje hier in Tongelre
verruilde voor een woning in Heusden, maar nog altijd met veel plezier aan Tongelre terugdenkt. Hij arriveerde rond 15.00 uur in het gezelschap van het
Heusdense stadsgilde St. Blasius en genoot zichtbaar.

Tongelres gezelschap, bestaande uit Tonny, Peter,
Frits van Geffen en Yvonne Henderson richting
Heusden, o.a. voor het maken van de werkfoto´s
voor de buste. Inmiddels was de werkgroep uitgebreid met Kees Rovers van Close the Gap, ook een
groot Kees Bol-liefhebber.

Hij nam de sponsoring voor zijn rekening, samen met
Woningstichting Trudo, eigenaar van de woningen in
de Rustenburgstraat en Aannemersbedrijf Bunnik.
Aansluitend ging Peter Nagelkerke aan de slag.
Maar liefst 4 bustes heeft hij in klei gemaakt, waarvan er één de vorst niet overleefde. Zoon Ferdinand
Bol maakte de keuze voor de huidige buste, die vervolgens door bronsgieter Frank Minnen, uiteraard
Ruim een jaar geleden lanceerde kunstenaar Peter
Nagelkerke bij Tongelre-kenner bij uitstek en schrijver Tonny van den Boomen het idee om een buste te
maken van de bekende Tongelrese kunstenaar Kees
Bol, en die een ereplaatsje te geven in het plantsoen
tegenover diens voormalige woning met atelier aan
de Rustenburgstraat 33. Tonny was meteen enthousiast en besloten werd een werkgroep op te richten
om het plan te realiseren.

ook uit Tongelre, vakkundig werd gegoten.
Overigens had het niet veel gescheeld of de werkgroep had de onthulling uit moeten stellen, want zo´n

Hamvraag was natuurlijk of Kees Bol er iets voor zou
voelen. Het zou de eerste keer zijn dat er een buste
gewijd zou worden aan een kunstenaar die nog in
leven was. Kees Bol, 90 jaar oud, maar nog blakend
van gezondheid, had aanvankelijk zijn bedenkingen,
maar dat was zo over. Hij was verguld met het idee
en op een mooie dag in mei 2006 toog een klein
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zes weken daarvoor bleek dat er alsnog een bouwvergunning voor de buste moest worden aangevraagd. En voor een dergelijke aanvraag stond een
maximale termijn van…. 12 weken! Gelukkig hoefde
het allemaal niet zo lang te duren; toen de vergunning erdoor was konden de uitnodigingen de deur
uit, de catering kon worden geregeld, het fundament
gestort, bordjes en beeld worden geplaatst en het
feest kon beginnen!
Intussen is Kees Bol weer naar Heusden vertrokken.
Maar niet zonder Tongelre iets na te laten om trots
op te zijn. En mocht u het nog niet gezien hebben,
neem dan eens de moeite om te gaan kijken naar
het fraaie beeld dat met een lichte glimlach om de
lippen in de richting kijkt van het huis op nummer 33,
waar het 60 jaar geleden allemaal begon.

40-JARIG JUBILEUM
DIRIGENT PIET ZEEGERS
Op 24 juni a.s. vieren we het 40-jarig
jubileum van dirigent Piet Zeegers uit
Eindhoven.
Dit willen we samen met alle koren
die nu onder zijn leiding staan vieren ,
maar ook met de koren die in het verleden onder zijn leiding hebben gestaan.
We starten de dag om 13.00 uur met een kerkdienst
in H.H. Hartenkerk aan de Mendelsohnlaan 190 te
Eindhoven. In deze mis wordt de Mis van Gounod in
C gezongen met zanger(essen)s die deze mis kennen. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Daarna begint een koorfestival om 14.00 uur, waarbij iedereen die wil mee kan zingen in een projectkoor, en/of met zijn/haar eigen koor wil deelnemen
aan het festival.

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige
plekje in Tongelre zich bevindt?
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling
van het object, samen met uw naam, adres en telefoonnummer naar de redactie:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl
Oplossing Wie Weet Waar mei:
Het betreft een gedeelte van het monument dat
staat op het plein tussen Gerard Davidstraat en Lairessestraat.

De prijswinnaar is A. Plasman.

Er is gelegenheid om een hapje te eten en drinken.
Dit festival vindt plaats in
Sporthal de Genderbeemd,
Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven.
Bij deelname graag even contact opnemen.
Meer informatie of opgeven voor deelname: email
naar jubileum-dirigent@live.nl
Er
wordt
een
website
geopend:
www.korenfestivalPZ40.nl
Namens het jubileumcomité
Wilma Louwers
Verdwaalde wandelaars avondvierdaagse?
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VERBOUWING GESTART!!
Celebeslaan, Philipsboerderij, vrijdag 25 mei.
Rond 17.00 uur werd het gezellig druk rond en in de boerderij, waar met een lekker broodje in de ene hand, geserveerd met hulp van Meare-medewerksters, en
een fris drankje in de andere hand een eerste indruk werd opgedaan van de bouwvorderingen.
Iedereen kon een kijkje nemen in de boerderij en met eigen ogen zien hoe hard er al is gewerkt. Terwijl
Alfred tijdens verschillende rondleidingen een duidelijke uitleg gaf bij de resultaten en aangaf hoe de indeling
van de boerderij zal worden, genoten de kinderen van de grote nu nog lege ruimtes.
In oktober kunt u het eindresultaat bewonderen en kan iedereen op het nieuwe terras genieten van een lekker drankje en hapje.
Rond 18.00 uur onthulde Wethouder Van Merriënboer het door Frank Bierkenz kunstig en overzichtelijk ontworpen bouwbord. Het bord dat officieel werd onthuld na toespraakjes van Alfred van Kempen en Wethouder
Van Merriënboer, is aan de voorkant van de boerderij aan de Celebeslaan geplaatst. Er zijn nog twee borden
geplaatst: een langs de Eisenhowerlaan en een aan het einde van de Celebeslaan, allebei dicht bij de Koudenhovenseweg Zuid.
De onthulling is tevens het officiële startschot voor de verbouwing en renovatie. Maar ook voor de installatie
van de kleinste(!) biowarmtekrachtcentrale van Nederland. De Philipsboerderij zal met de warmtekrachtkoppeling op basis van biobrandstoffen voorzien in de eigen elektriciteit en warmtebehoefte.
Deze biocentrale wordt volledig geïntegreerd in de monumentale boerderij. De centrale is tevens aanknopingspunt voor het ontwikkelen van educatieve en recreatieve activiteiten voor scholen, bewoners, bedrijven
en passanten door vrijwilligers van stichting Groendomein Wasven. Voor meer informatie hierover zie onze
homepage: www.wasven.nl
WILT U SPONSOREN ??
U kunt het terras bij de boerderij nog helpen sponsoren. Voor € 2,50 kunt u een tegeltje kopen met het logo
van Gasterij In ’t Ven. Tegen inlevering van dat tegeltje , tussen de openingsdatum en 1 januari 2008, krijgt
u bij uw eerste bezoek aan de vernieuwde Philipsboerderij een lekkere kop koffie of thee in de Gasterij . Wij
zijn er nu al zeker van dat u daarna terugkomt.
Een of meer tegeltjes kunt u bestellen door een enveloppe met naam, adres, telefoonnummer, gewenst aantal tegeltjes en het te betalen bedrag af te geven bij ’t
Oude Raadhuis t.a.v. Frits van Geffen. U kunt ook
€ 2,50 of een veelvoud daarvan overmaken op giro
1071568 t.n.v. G.M.H. van Geffen Eindhoven. In beide
gevallen worden de tegeltjes thuisbezorgd.

Foto’s: Karel Pesch en Yvonne Henderson
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Babysithoek
J ongens en meisjes, geef je bij de reda ctie op a ls
babysitter en wij plaa tsen je naa m in dez e rubriek!

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

Zondag

24 juni

tijd

predikant

10.00 uur Ds. Boekenstijn

Zondag 1 - 8 en 15 juli geen dienst in de Ontmoetingskerk,
maar Gezamenlijke dienst in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4, aan de Rondweg
Zondag

22 juli

10.00 uur Ds. E. van Sluijs

A n ne de J on g ( 19 8 8) , B ra bi s 1a . Te le f o o n: 2 51 6 7 75 .
E rvare n b ab ysi tter. Bel voor ee n ke n ni smaki ngs gespr ek.

Zondag

29 juli

10.00 uur Ds. E. van Sluijs

Sa nd ra Di rk x (1 99 0) , B r ab is 57 . Te le f o o n 2 8 1 2 6 5 7 of
06 - 15 3 1 7 91 0. Ik ki j k er naar ui t om bi j u o p t e passe n .

Zondag 5 augustus 10.00 uur Ds. E. van Sluijs

J e n nif e r IJ ze r ma ns ( ‘9 1) Sat ij n vl in de rla an 6 1.
Te l e f o on : 2 8 1 1 6 54
Ik w i l gra ag i n het w ee ke nd op uw ki nd ere n p asse n( o-6 j aar) .

Zondag 12 augustus 10.00 uur Ds. E. van Sluijs

Ma r ike La m m e rs (‘ 91 ) P ie rs o n h of 2 .
Te l e f o on 2 81 76 3 0
Ik w i l gra ag i n het w ee ke nd op uw ki nd ere n p asse n( o-6 j aar) .

Zondag 19 augustus 10.00 uur

M y rth e v an P opp e l (‘ 90 ) , M o rti e r laa n 1 4.
Te l e f o on : 2 0 7 0 3 80 . Ik z ou gra ag w i l l en o ppass en. B el
voor ee n ke nni smaki ngsg espre k.

TEVENS

Startzondag Ds. E. van
Sluijs

IS ER IEDERE ZONDAG OM
EEN MIDDAGDIENST.

17.00

UUR

HET LOKAAL +
Ontmoetingsplek
In onze ontmoetingsplek kunt u terecht voor een kopje koffie en een praatje. Maandelijks organiseren we allerlei interessante activiteiten en themabijeenkomsten. Hier kunt u tegen een kleine
vergoeding deelnemen. Wij vinden het fijn als u zich vooraf aanmeldt. voor een activiteit die u wilt
bijwonen.
SVVE De Archipel

Consultatie- en Informatiebureau voor Senioren
Bij het Consultatie- en Informatiebureau voor Senioren kunt u terecht met al uw vragen over gezond ouder worden
en actief leven. Wij geven graag antwoord op uw vraag en helpen u desgewenst verder op weg. Tevens organiseren wij themabijeenkomsten over gezond ouder worden.
Servicepunt
Soms is het prettig als u een helpende hand krijgt. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, een huishoudelijke
taak of een kleine klus in huis. Dan ondersteunt ons servicepunt u graag. Ook voor een gezellig praatje staan wij
voor u klaar. Voor ondersteuning van het Servicepunt betaalt u een eigen bijdrage van € 3,00 per uur met een
maximum van € 7,00 per dag. Ter kennismaking is de dienstverlening van het servicepunt in de maand februari gratis.
Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt altijd langs komen of ons telefonisch
bereiken. Uw gratis kopje koffie staat klaar!
Het Lokaal +
Karel Martelweg 2
Ingang Willem de Rijkelaan
5616 JJ Eindhoven
Tel: 040-2695727 bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur. Tel: 040-2486324 (De Archipel) bereikbaar buiten openingstijden.
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BOTENDOOP “HERMAN DORGELO”
Op zondag 20 mei vond er een bijzondere botendoop plaats bij de botenloods van de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta. Deze vereniging is ontstaan in 1975 door het samengaan van de twee eerder opgerichte studentenroeiverenigingen Tachos en Telamon.
Oud-leden van de eerste Eindhovense Studentenroeivereniging Tachos hebben geld bijeengebracht met het
doel daarmee een boot voor Thêta aan te schaffen.
De actie is geslaagd en op 20 mei 2007 is tijdens een druk bezochte en zeer geanimeerde bijeenkomst de
“Herman Dorgelo” gedoopt door ir. Herman Dorgelo, oprichter en eerste president van Tachos, 1960-1962.
De financiering van deze boot is deels afkomstig van de oud-Tachosleden, deels van de Stichting Eindhovens Roeifonds.

Met de naamgeving van deze boot hebben de oud-Tachosleden hun waardering willen uitdrukken voor de
vele activiteiten die door Herman Dorgelo zijn ontplooid om te komen tot de oprichting van Tachos. Hij kwam
aan op de Technische Universiteit Eindhoven, toen nog T.H.E., in het tweede studiejaar 1958. Het oprichten
van een roeivereniging kreeg zeker in de eerste jaren prioriteit boven zijn studie en in 1960 was de oprichting van Tachos een feit. Na zijn aftreden als president in 1962 bleef hij
betrokken bij Tachos, o.a. als coach. Geleidelijk kreeg de studie meer aandacht en studeerde hij af medio 1965.
Ook in latere tijden heeft Herman zich actief ingezet voor de
roeisport o.a. als voorzitter van de Eindhovense watersportvereniging Beatrix.
Ruim 50 oud-Tachosleden, velen ruim boven de 60 jaar, hebben deze doop bijgewoond, herinneringen zijn opgehaald en
lang vervlogen roeiprestaties zijn uit en te na besproken. Ook
enkele coaches van de eerste jaren waren naar Eindhoven
gekomen om deze doop bij te wonen. Na de doop is op Gerbrandyhof 7, bijgenaamd de Dorgelhof, nog lang nagepraat
en geborreld.
Herman Dorgelo is overigens niet de enige oud-Tachos roeier wonend op Gerbrandyhof, ook Jan Oosterveld en John
Vreeswijk zijn lid geweest van deze eerste Eindhovense Studenten Roeivereniging.
Otto Koenders, roeivriend van Herman Dorgelo.
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Recept van de maanden juni—juli door de Karpendonkse Hoeve

TRIFLE VAN BLAUWE BESSEN EN MARSALA GESERVEERD MET SORBET
Een heerlijk dessert:
Benodigdheden:
100 gr suiker
1 eetl citroensap
250 gr blauwe bessen
5 eieren, splitsen eidooier en eiwit
1 vanillestokje
250 gr mascarpone (zachte Italiaanse roomkaas)
250 gr cake
175 ml marsala (zoete Italiaanse likeurwijn)
25 gr geroosterde amandelen
Bereidingswijze :
Doe de 50 gram suiker met citroensap en 4 eetlepels water in de pan en breng aan de kook.
Voeg de bessen toe en laat ze 1-2 minuten aanzweten.
Zet ze daarna koud.
Doe de eidooiers met de rest van de suiker in een kom en klop ze crèmig.
Voeg vanillemerg bij de zachte mascarpone.
Meng de eidooiercrème door de mascarpone.
Klop de eiwitten met wat suiker tot schuim en spatel voorzichtig door mascarpone mengsel.
Vul een mooie schaal met plakjes cake.
Besprenkel met marsala en dan om en om de bessencompote en mascarponecrème.
Garneer met blauwe bessen en gebruneerde amandelen, in koeling bewaren.
Leuk erbij te serveren een klein glaasje sorbet van blauwe bessen.
Eet smakelijk!

Last van fruitvliegjes? De vliegjes verzamelen zich altijd op een papieren zak met daarin bananen en dan kunt u ze met
een kruimeldief opzuigen. Ze gaan echter niet dood, dus de kruimeldief buiten openen en vliegjes verwijderen.

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.
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OFFICIËLE OPENING SKATEVOORZIENING
KEIZERSMANTELSTRAAT
Eindelijk is het dan zover. De skatevoorziening aan de Keizersmantelstraat is klaar! Tussen de Muschbergweg en de Wolvendijk kunnen kinderen voortaan naar hartenlust skaten, zonder gevaar op de weg terecht te
komen.
Door de vasthoudendheid van enkele buurtbewoners en met hulp van het Stadsdeelteam Tongelre en de
dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is dit mooie skatepleintje er toch maar mooi gekomen.
Op dinsdag 19 juni werd dit met een feestje gevierd.
Feestje
Om 15.30 was er een inloop voor iedereen die dit
feestje graag met ons mee wilde vieren.
Initiatiefneemster Mevr. Vorstenbosch verzorgde om
16.00 uur de officiële opening, waarna ervaren skateboarders tot half 16.30 uur een korte demonstratie op
muziek gaven. Na half vijf was er tot half zes vrij baan
voor alle aanwezigen om op het plein te skaten, boarden en steppen.

Skateschool Dukino uit Eindhoven had gezorgd voor
skates, stepjes, boards en wat er nog meer nodig was.
Iedereen kon hiervan op deze middag gratis gebruik
maken. Ook zorgden zij voor de muziek. Verder werd
er gesponsord door Lageja skates, Wolvendijk 143.
Hoe het begon
Bewoners hebben in de omgeving van het pleintje
handtekeningen opgehaald om aan te geven dat er
draagvlak is voor de voorziening. Omwonenden hebben ook toegezegd dat ze het grasveld en het pleintje
gaan schoonhouden met knijpers die door de gemeente zijn verstrekt.

21 november vorig jaar organiseerde Stadsdeelteam
Tongelre een bijeenkomst voor de jongeren in de omgeving van de Keizersmantelstraat. 20 jongeren in de
leeftijd van 8 tot 14 jaar konden hun mening geven
over de aan te leggen skatevoorziening.
Al voor de officiële opening is het skateplein door jongeren uit de wijk ingewijd.
Het skateplein is vooral bedoeld voor beginners. Zodra ze gevorderd zijn kunnen ze op zoek gaan naar
grotere uitdagingen. De skatevoorzieningen zijn gemaakt van goede geluidsarme materialen, zodat overlast wordt beperkt.
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AVONDWANDELVIERDAAGSE 21—24 MEI
Dit jaar werd de avondwandelvierdaagse voor de 11e keer door ‘t Oude Raadhuis georganiseerd. Van 21 tot
en met 24 mei vulden jong en oud met wandelen hun avonden. Het was gelukkig prima wandelweer: droog
en niet te warm.

Eerst even inschrijven en dan op weg.

Bij aankomst was natuurlijk het trouwe thuisfront present om
de wandelaars een warm ontvangst te geven.
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Thuiskomen doe je
met de Tongelrese
vlag en met een bloemetje.

Ook achteraf is het natuurlijk gezellig en kunnen
de wandelaars samen met degenen die hebben
aangemoedigd even op het terras bijkomen.

Foto’s Yvonne Henderson

Nieuwe vriendschappen ontstaan en oude worden
nog eens bekrachtigd.

Wij (het Super de Boer team) hebben ontzettend
genoten van de avond 4 daagse; vooral al de reacties van onze klanten vonden wij ontzettend
leuk!! Wij zijn ook zeker volgend jaar van de partij. We gaan voor meer dan 12,5 km per avond en
hopelijk ook met wat mannelijke collega's.
Organisatie bedankt,
de dames van het Super de Boer team
Foto: Karel Pesch
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EREPODIUM
FIETS
GELE TRUI
HULDIGING
ITALIE
KLASSEMENT
KLASSIEKER
KOPMAN
LEKKE BAND
MOTOR
NEDERLAND
PLOEGMAAT
RADIO
SPONSOR
SPORTIEF

START
TACTIEK
TANDWIEL
TELEVISIE
TRAINING
TIJDRIT
VALHELM
VALLEN
VALPARTIJ
VUELTA
WEDSTRIJD
WIELERBAAN
WINNAAR
ZEGE
ZWEET

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 augustus 2007 in het bezit
te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar 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:
‘visduivel’

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
W. Smits
Urkhovenseweg 59
De prijs is beschikbaar gesteld door:

Financieel DienstenCentrum Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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