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REDACTIEVERGADERING
Woensdag 1 augustus 2007 iets na 20.00 uur druppelen de
eerste redactieleden binnen in een van de ruimtes van het Oude Raadhuis. Omstreeks kwart over acht zijn we compleet en
wordt er koffie en thee geschonken. Eerst worden de nieuwtjes
uit Tongelre besproken en uiteraard komen de verhalen over de
afgelopen vakantie los.
Hierna komt de stapel post op de tafel en begint het doorlezen,
beoordelen en sorteren van de artikelen. Veel artikelen zijn dan
al door Helga en Marie-José (lay-out) verwerkt in de computer
om zo tijd te winnen.
Meestal turven we eerst af of de vaste rubrieken aanwezig zijn,
zoals de wisselpen, in gesprek met, e.d. Dan blijkt ook of onze
interviewkoppels, Riet & Francis en Yvonne & Tonny op pad zijn
geweest. Zij brengen dikwijls de mooiste verhalen en gesprekken binnen met bekende en minder bekende mensen.

Datum volgende uitgave:
± 20 september 2007

Daarna worden de overige ingekomen stukken besproken. Dit
varieert van nieuws over verenigingen, een verslag van een
straatfeest of informatie over nog te organiseren evenementen.
Uiteraard moeten we dikwijls keuzes maken in verband met de
ruimte in ons blad. Hierbij letten we natuurlijk ook op of het
artikel enig raakvlak met Tongelre heeft en/of het voor onze
lezers interessant is. Maar zijn er veel leuke of interessante artikelen dan maken we het blad gewoon dikker. We proberen
ervoor te zorgen dat het blad voldoende foto’s of plaatjes bevat
zodat er niet alleen tekst in staat.

Kopij inleveren:
Voor de volgende editie van ‘t wijkblad
kopij inleveren vóór:
1 september 2007

Aan het einde van de vergadering wordt er een passende foto
voor de voorkant van het blad gezocht en een daarbij behorende tekst.

Kopij moet altijd voorzien zijn van naam
en adres van de afzender, liefst per
e-mail, maar geschreven of getypt mag
ook, eventueel met foto’s of logo’s.
Inleveren bij ‘t redactieadres, ‘t Oude
Raadhuis, t.a.v. wijkblad Rond ‘t Hofke, ‘t
Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of bij een
van de redactieleden.

Ten slotte komt de stapel kaarten en briefkaarten op tafel met
de oplossingen van de maandpuzzel. Het is steeds weer spannend wie het prijsje van deze maand gaat ontvangen. Helaas
was het aantal inzendingen deze maand een stuk minder. Kennelijk was de wat moeilijkere puzzel, waarom U in het lezersonderzoek had gevraagd, nog even wennen.

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl

Zo tussen 22.00 en 23.00 uur gaan we na een gezellige avond
weer huiswaarts en kunnen de dames van de lay-out aan de
indeling van het blad beginnen.
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(Jan Swinkels) - 281 61 86
Advertenties & Bezorging:
(Jan Paulussen) - 281 16 34
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Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
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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.

Toen Elise Colen mij benaderde met de vraag of ik de
wisselpen van haar overnam zei ik volmondig ja. Daar
heb ik nog geen seconde spijt van, het is immers een
van de eerste dingen die ik lees in Rond ’t Hofke, maar
wat ging ik nu toch schrijven? Mijn familie komt niet
uit Tongelre, ik ben hier niet geboren en ik kan nog niet
eens ‘Houdoe’ zeggen zonder dat iedereen begint te lachen (echt waar).
Toch heb ik van alles te vertellen over Tongelre en
moet ik zeggen dat ik, in die vijf jaar dat we hier wonen, ook van Tongelre ben gaan houden. Maar laat ik
bij het begin beginnen en iets over mezelf vertellen.
Ik ben dus Debby de Wilde, geboren en getogen in
Rotterdam, getrouwd met Richard die afkomstig is uit
Canada en moeder van Joram, geboren in Leiden. Ik
ben na mijn studie blijven ‘hangen’ in Leiden waar Richard en ik zijn getrouwd en waar Joram werd geboren.
Mijn moeder woonde toen al een aantal jaar in Eindhoven waar zij terecht was gekomen door het werk van
haar man. Even naar oma en opa met zoonlief vanuit
Leiden was er dus niet bij. Leiden is een heerlijke stad
met heel veel sfeer en gezelligheid maar voor ons beiden geen stad waar we ons kind willen laten opgroeien.
We wilden iets meer natuur, iets meer landelijkheid en
misschien toch ook wel wat meer gemoedelijkheid en
natuurlijk dichterbij Opa en Oma voor Joram.
Na maanden huizenjacht op afstand (lang leve Funda.nl) hadden we een zaterdag vol gepland met acht
huizen die we wilden bekijken. Twee daarvan waren in
Tongelre en het laatste was ons huidige huis in de
Avondroodstraat. Toen begon het moeilijkste deel van
onze verhuizing naar het zuiden; integreren in Brabant.
Met het hebben van een drukke baan was het niet heel
gemakkelijk om een nieuwe kennissenkring op te bouwen. Joram was net anderhalf toen we verhuisden dus
we hadden ook niet het voordeel dat we mensen ontmoetten op de peuterspeelzaal of op school.
Inmiddels zijn we dus bijna vijf jaar verder en heeft
zoonlief een zachte g, is PSV-fan en vindt alles keigaaf.
Een betere integratie kun je je toch niet wensen? De
straat waarin we wonen is heerlijk, we hebben goede
buren en bij het jaarlijkse buurtfeest leren we iedereen
steeds een beetje beter kennen. Mijn naaste buurvrouw
en ik zijn voornemens om in samenwerking met de politie en de gemeente een buurtpreventieteam op te zetten.

Daarmee hopen we onze buurt een klein beetje veiliger
te maken. We denken dan aan kleine dingen zoals antifietsrekken, (je weet wel, van die poortjes zodat je af
moet stappen als je fietst op de voetpaden) verlichting
en nog meer. Maar wellicht geeft dit aanleiding tot de
vervulling van grotere wensen. En die zijn er genoeg.
Wat te denken van een werkend verkeerslicht om naar
de witte school te kunnen oversteken? Kortom, wensen
en goede zin te over.
Maar wat vind ik nu eigenlijk van Tongelre? Eén van de
eerste dingen die bij me opkomt, is de landelijkheid
waarin we wonen. Binnen twee minuten zitten we in de
natuur, de watermolen op afstand, het Wasven met al
zijn leuke activiteiten. Daarnaast ben ik ook op mijn
fiets in tien minuten in de stad. Kortom: we wonen hier
prima naar onze zin en willen Tongelre voorlopig nog
niet verlaten. Toch is het ook jammer dat de harde werkelijkheid soms ook in ons eigen wijkje doordringt.
Kinderen schijnen niet meer te leren dat afval in de afvalbak hoort of dat een voetpad echt niet bedoeld is om
op te fietsen (tenzij de regels veranderd zijn en ik wat
gemist heb). Steeds vaker patrouilleert de politie bij de
skateramp aan de Avondroodstraat omdat de jeugd die
daar ‘hangt’ zich schijnbaar niet aan de regels van de
wet wil houden. Jammer…….
Toch is het ook heerlijk om boodschappen te doen en
steeds weer bekenden tegen te komen, te weten wie
waar werkt en wat doet en je vrienden en kennissen te
hebben in je eigen wijk.
Om af te sluiten met iets positiefs: afgelopen woensdag
reed ik met mijn zoon naar bessenboer Grotel om blauwe bessen te plukken en op de fiets daar naar toe hebben we het volgende gezien: geiten, paarden, kippen,
koeien, schapen, een watermolen, maïsvelden en een of
andere roofvogel. Al stappend tussen de blauwe bessen
(met regenlaarzen aan om onze voeten droog te houden)
besefte ik wat een geluk we hebben. Hoeveel mensen
die in de grote stad wonen kunnen, in een straal van tien
minuten fietsen, zoveel bijzondere dingen tegenkomen?
Wij dus! In Tongelre!
Ik geef deze wisselpen graag door aan mijn allerbeste
vriendin Marjan Hendrikx, ook niet geboren en getogen in Tongelre maar ze woont er al veel langer en heeft
allicht van alles te vertellen.
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de verrassende resultaten van het lezersonderzoek. Dat velen
van u deze rubriek lezen, vind ik alleen maar positief. Ik wil via deze weg ons groene Tongelre onder
de aandacht houden. Het is tenslotte onze eigen
leefomgeving.

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige
plekje in Tongelre zich bevindt?

Terwijl bijna iedereen met vakantie was naar andere
oorden, heb ik met de thuisblijvers weer veel moois
kunnen zien, in onze groengebieden. Zo groeiden er
orchideeën (de rietorchis) langs de Koudenhovenseweg hoek Eisenhouwerlaan; dit zijn de zeldzamere
planten en ook het zandblauwtje. Je zou zeggen dat
het een vlindertje is maar het is een plantje dat groeit
op de hoge droge gronden. Het staat zomaar te bloeien langs het fietspad aan de Helmondweg. Helaas
zijn de orchideeën al afgemaaid, zou er later gemaaid
worden b.v. eind september, dan kan het zaad voldoende rijpen en voor nog meer orchideeën zorgen.
Een tip voor de beheerder, toch?
Bijzonder was ook dat in de vroege ochtend in de
vijver bij het medisch centrum een ijsvogel aan het
vissen was. Waarschijnlijk een jonkie, mooi die
blauwe kleur! En vis genoeg, dat is zeker. In de vorige natuurwijzer schreef ik over de fazant. Afgelopen
lente had ik een haan gezien met twee hennen op de
veldjes rond de Philipsboerderij en het Lorentz Casimir Lyceum. En warempel begin juli zie ik de hen
weer, maar nu met 6 jongen. Leuk hè?

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
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.
Oplossing Wie Weet Waar juni/juli:
Dit bord staat in de Loostraat, vlakbij bloemenzaak
De Waterlelie. Het juiste antwoord kwam deze keer
van Zenzy Blindeling, Schans 31.
Zenzy maakte er voor ons deze mooie tekening bij.

En de Koninginnepage, de mooiste vlinder en een
zeldzaamheid, zij vliegt rond in de Zeggen en in het
Wasven maar misschien ook wel in uw achtertuin,
wie weet zelfs in de Vlinderbuurt. Als u een ommetje gaat maken, kijk goed rond en u ontdekt ook de
geheime schatten van de Tongelrese natuur.
En kijk ook nog maar eens naar onze bloemenvelden, het idee is in Tongelre geboren en is daarna in
heel Eindhoven toegepast. Geweldig!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek.
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AVOND FIETS DRIEDAAGSE – DOE JIJ VOLGEND JAAR OOK MEE
MEE??
Drie avonden, 5, 6 en 7 juni, het is te warm om
binnen te zitten en iedere avond barbecuen wordt
ook zo saai, dus wat te doen: de Fiets Driedaagse!

beeld in Stiphout. We werden vrolijk ontvangen
met een consumptiebon en speciaal voor ons (?!)
was er een optreden van vendeliers.
De eerste avond was lekker rustig, om er in te komen maar 18 km fietsen, maar toch was het lekkere koude blikje fris bij de controlepost heel welkom. De tweede avond was wat langer, maar met
24 km ook makkelijk te doen.
De moeilijkheid van het eerste gedeelte van de
route deze dag was vooral het weerstaan van de
verleidingen van de vele terrasjes onderweg. Reken maar dat de controlepost dan extra ver weg
lijkt! Het blikje fris hadden we toen dus echt verdiend!
De donderdagavond is de laatste avond en deze is
altijd extra feestelijk, we besloten dan ook deze
keer het fototoestel mee te nemen.

Maar het gaat natuurlijk om het fietsen…. (wie dat
nu nog gelooft…) en dus gingen we weer op pad.
Via een mooie route door het bos reden we via
Nuenen terug naar het Raadhuis. De organisatie
van deze fietstocht heeft kosten nog moeite gespaard om een leuke, spannende route te organi-

De route begon langs weilanden met opvallend
veel toeschouwers: koeien, schapen en paarden.
We stopten even voor wat foto’s en een uitgebreid
“gesprek” met de schapen (niet echt voor herhaling vatbaar, de tekst bestond voornamelijk uit beh
beh beh). Dat de laatste dag altijd feestelijk is
merk je al aan de controlepost, niet in het bos of
langs de weg, maar op het terras van café ’t AamWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 7

seren. Want wederom, speciaal voor ons(?!),
wat actie onderweg: de brandweer. We waren even bang dat we de route niet netjes
volgens het uitgereikte programma konden
fietsen, maar toen we dichterbij kwamen
bleek het gelukkig maar om een oefening te
gaan. Pfff, je moet er toch niet aan denken
om met die hitte in die warme pakken een
brandje te moeten blussen.
Geef ons dan maar de fiets met af en toe een
lekker verfrissend windje of drankje op een
terras om uit te kunnen puffen. Puffen van de
hitte wel te verstaan, want echt moe zijn we
niet geworden ondanks onze weinige fietservaring.
De feestelijke afsluiting in ’t Raadhuis bestaat
uit het nagenieten op het terras en het overhandigd krijgen van een mooi aandenken (als
je tenminste alle drie de avonden hebt meegedaan). Vorig jaar kreeg de jongste deelnemer een beker. Dit jaar was dat Maurice, die
met zijn 29 jaar de jongste was (waar zijn
alle andere jongelui uit Tongelre, hebben die
geen fiets?).

Tuintip van augustus: Herfstanemonen
Door Jeroen Soontiëns
De herfstanemonen zijn mooie en sterke tuinplanten. Ze
worden ook wel Japanse anemoon genoemd, waarschijnlijk
vanwege hun aziatische oorsprong. De meeste andere anemonen bloeien in het voorjaar en blijven laag. De herfstanemonen echter bloeien in de nazomer en de herfst. Ze kunnen uitgroeien tot manshoge planten. Dankzij de rijke bloei
behoren ze tot de best toepasbare soorten van dit moment.

Dit jaar werd de oudste deelnemer in het
zonnetje gezet met een grote beker. Met
haar respectabele leeftijd van 76, bewees zij
dat deze fiets driedaagse prima te doen is
voor jong en oud.
Het blad van de herfstanemoon is drietallig en getand. Het
groeit vanaf de grond 50 tot 80 centimeter hoog, afhankelijk
van de soort. De bloemstelen groeien duidelijk boven het
bladerdek uit, wat de plant zijn specifieke vorm geeft. De
bloei kan al in de tweede helft van juli beginnen en strekt
zich uit tot oktober. De hoofdbloeitijd is augustus en september. De planten groeien graag op een licht beschaduwde
tot zonnige plek op een vochtige grond.

Ben jij nog ouder dan 76, jonger dan 29 of er
tussenin? Fiets volgend jaar dan ook eens
mee en maak kans op een mooie beker. Geniet net als wij van al het moois rondom
Eindhoven, pak ook eens drie avonden de
fiets. Wij vonden het in ieder geval erg gezellig en danken de organisatie en alle deelnemers voor deze leuke drie avonden fietsplezier!
Iris & Maurice

De volgende soorten zijn goed verkrijgbaar:
• Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ – zuiverwit bloeiend
met een geel hart; dit is de bekendste herfstanemoon
met een hoogte van ruim 100 cm.
• Anemone hybrida ‘Königin Charlotte’ - de bloem is fraai
geschulpt en licht roze van kleur; hoogte van de plant
tot 80 cm.
• Anemone hybrida ‘Pamina’ – dubbele roze bloem, duidelijk minder hoog dan de andere soorten dus goed toe te
passen voorin de border.
• Anemone tomentosa ‘Robustissima’ – forse plant tot wel
150 cm hoog inclusief bloemstengels; bloei licht rose
• Anemone hupehensis ‘Splendens’ – bloei donkerroze,
gemiddeld tot 80 cm hoog.
Wanneer u de herfstanemoon wilt aanplanten kunt u 5 à 6
planten per m² gebruiken voor de grote soorten en 7 à 8
stuks voor de kleine. De grond kunt u het beste verbeteren
met compost. Meng dit door de bovenste grondlaag voor het
aanplanten. Droge zanderige grond kan geschikt gemaakt
worden met compost én kleigranulaat.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
Geopend: ma, di, wo, do, vr,
9.30-11.30 uur
www.parochietongelre.dse.nl
parochietongelre@freeler.nl
De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

In het weekend van 18 en 19 augustus wordt Maria ten
Hemelopneming gevierd. Alle drie de diensten in de parochie zijn eucharistievieringen.
Zondag 9 september: open kerkdag voor de Martinus- en
Antoniuskerk. Zie het aparte artikel.
Dinsdag 11 september: opening parochieel werkjaar om
19.30 uur in de Jozef en Mariakerk. Zie apart artikel.
Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10.00 uur. De data zijn:
4-7, 5-9, 3-10, 7-11 en 5-12.
Open Kerkweekend
De parochie Tongelre doet op 9 september mee aan het
Open kerkweekend met twee kerken, te weten de Martinuskerk en de Antoniuskerk. Beide kerken zijn aansluitend op de kerkdienst open tot 17.00 uur.
Bezoekers krijgen een folder, waarop een rondleiding door
de kerk op staat om de monumentale voorwerpen te bezichtigen. Daarnaast is er een zg. `Kerk op zakformaat`
foldertje,waarop de betekenis van de verschillende
(vooral) liturgische voorwerpen staat. bv. wat is een wijwatervat, gedachteniskruisje, ambo, tabernakel etc.
Het Open Kerkweekend is een initiatief van het bisdom in
het kader van een vijfjarig jubileumprogramma rond evangelisatie. Doel is mensen te trekken die niet of nauwelijks
in de kerk komen. Dit jaar valt het weekend samen met
Open Monumentendag.
Opening parochieel werkjaar
Op dinsdag 11 september is er ´s avonds om 19.30 uur
in de Jozef- en Mariakerk een speciale viering van woord
en gebed bij gelegenheid van de opening van het nieuwe
werkjaar.
Deze viering is niet alleen bedoeld voor de vrijwilligers die
in onze parochie actief zijn, maar ook voor alle andere
parochianen. We willen die avond ook het jaarthema presenteren. Het zou fijn zijn velen van u te ontmoeten. Na
afloop willen we graag met u een kopje koffie drinken en/
of het glas heffen op een nieuw, goed en inspirerend

werkjaar. Ook zou het fijn zijn wanneer we dan met elkaar
in gesprek raken en over en weer horen wat ons bezig
houdt, wat we goed vinden van alles wat er in de parochie
gebeurt en waar er verbeteringen gewenst zijn of nieuwe
initiatieven mogelijk zijn.
Kortom: het gaat om u, om uw parochiegemeenschap,
om uw mening, om uw kijk op de zaak.
We hopen u dus die avond te ontmoeten. Komt u?
Weet dat u van harte welkom bent!
Namens pastoresteam en parochiebestuur,
Paul Peters, pastor.
Nieuwe cursussen werkjaar 2007/2008
Martha en Maria-actie en contemplatie is de titel van het
nieuwe leerhuis. De cursus gaat over de traditie van contemplatieve actie.
Deze cursus wordt gegeven in de Ontmoetingskerk op
elke eerste donderdag van de maand ´s avonds van 20.00
tot 22.00 uur in de periode oktober t/m maart.
Een uitgebreide folder is beschikbaar op het parochiecentrum en achter in de kerken.
In de tuin van Eden, vrouwen ontmoetingsochtenden
rond Genesis 2-3.
In onze westerse cultuur heeft Genesis 2 en 3 grote invloed gehad. Wij zijn allemaal opgegroeid met bepaalde
opvattingen rond dit verhaal: zondeval, ongehoorzaamheid, de vrouw als verleidster en een God die straffend
optreedt. Het is onze eigen schuld dat we uit het paradijs
zijn gegooid.
Intuïtief voelen we aan dat deze vaststaande beelden het
Genesisverhaal en onze menselijke conditie tekort doen.
Maar hoe moeten we dit verhaal dan lezen? Aan de hand
van een werkvertaling vanuit de Hebreeuwse grondtekst
willen we vers voor vers samen lezen en zien wat er eigenlijk staat en wat dat bij ons oproept.
Deze cursus wordt gegeven op het Parochiecentrum Tongelre op elke eerste donderdag van de maand ’s ochtends
van 10.00 tot 12.00 uur in de periode oktober t/m maart.
Een uitgebreide folder is beschikbaar bij het parochiecentrum en achter in de kerken.
Opnieuw beginnen, een weg naar volwassen geloof.
Deze cursus is een geloofsvorming van 6 bijeenkomsten
voor beginners. Je bent wel gedoopt,maar bent verder nog
heel weinig gevormd in geloof. In deze cursus leer je aan
de hand van verhalen uit het nieuwe testament Jezus
Christus kennen in zijn relatie met God en de medemens.
Het gaat in deze cursus om de ervaring en niet om de leer
van de kerk.
Bij de opening van het parochieel werkjaar (11 september)
zal de werkgroep “Volwassen geloofsvorming” deze nieuwe cursus introduceren.
In het kader van de werving zal er op dinsdag 27 november een informatiebijeenkomst zijn voor belangstellenden.
Wie in deze bijeenkomst beslist om deel te nemen, is wellicht ook bereid andere mensen aan te spreken en uit te
nodigen. De cursus zelf wordt gegeven in de periode januari t/m maart op dinsdagavond na het eerste en derde
weekend van de maand.
Parochieel Jongerenwerk
Jongerengroep Antonius is opgehouden in haar huidige
vorm te bestaan. De groep wil een doorstart maken met
meerdere kleinere groepen zoals de paaskaarsgroep,
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kookgroep etc. Een en ander is afhankelijk van initiatief
van de jongeren zelf en aan voorwaarden gebonden, die
de stichting parochieel jeugdwerk stelt. De wekelijkse
soos komt als zodanig te vervallen.
De tienergroep Energykids voor 14-20 jarigen is eveneens gestopt met haar activiteiten. Wel zal er getracht
worden opnieuw te beginnen met een nieuwe tienergroep
van 11-13 jarigen voortkomend uit de vormelingen 2007.
Morvels, 11-13 jarige vormelingen komen op maandag 3
september samen voor een introductieavond en om te
zien of een nieuwe tienergroep mogelijk is.
Agenda september
3 september

6 september
9 september

11 september
13 september
14 september
27 september

10.30 uur - vergadering “Op de Bres”
19.00 uur - Morvels, 11-13 jarigen
Antonius bovenzaal
13.30 uur Oecumenisch overleg
Open Kerkweekend: Antoniuskerk en de
Martinuskerk, na de kerkdienst open tot
17.00 uur
19.30 uur - Opening werkjaar Jozef +
Mariakerk
Doopvoorbereiding parochiecentrum
20.00 uur
10.00-12.00 uur - “Op de Bres”, 7 jaar
14.00 uur - Ontmoetingsmiddag voor
rouwenden in het parochiecentrum

Laatste oproep
Samen vieren én samen zingen!
Sinds oktober 2006 hebben we met ’n groepje parochianen ’n start gemaakt om als cantorgroep de volkszang
tijdens woord- en communievieringen te ondersteunen.
Het betreft hier de vieringen op zondag, om 11.00 uur in
de Martinuskerk.
Helaas bestaat het groepje nog maar uit drie personen,
waarvan er één ook nog lektor is. Graag doen wij hierbij
’n herhaalde oproep aan mensen, vrouwen én mannen,
die ons groepje willen versterken. Het kost u niet veel tijd.
Behalve de vieringen zelf, die u misschien toch al zou
bijwonen, oefenen we, in principe 2 keer per maand, ongeveer 5 kwartier (tijdstip in overleg), in de week vóór de
viering. Dus, als u ook graag zingt, kom dan over de
drempel, en help op deze manier de woord- en communievieringen wat extra glans te geven.
Voor meer informatie: parochiecentrum,
281 13 24.
De cantorgroep
Werkgroep rouwverwerking
In het afgelopen jaar werd u misschien getroffen door het
overlijden van uw partner. Als werkgroep dachten we dat
het goed zou zijn een oproep te doen aan allen, die dit
jaar een partner verloren hebben, om vrijblijvend eens
samen te komen.
We kunnen u dan informatie geven over al hetgeen wat
gebeurt in onze parochie na overlijden en in de rouwperiode. De koffie en thee staat voor u klaar. De voorgangers
die de uitvaartdiensten verzorgen nodigen we ook uit.
De ontmoetingsmiddag is op donderdag 27 september
om 14.00 uur in het Parochiecentrum, Molijnstraat 5.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Joke van der Aa-Zijdeveld, 74 jr., Kaapseweg
Annemie Depla-Teulings, 79 jr., Alberdinck
Thijmlaan
Mieke Leijgraaf, 78 jr., Molijnstraat
Mevr. Piron-Verhagen, 86 jr., van Gorkumlaan
Sjef van Brunschot, 65 jr., Tongelresestraat
Ciska Broekmans-Louwers, 87 jr., Hobbemastraat
Floor Triki, 74 jr., Tongelresestraat
Nico Buskermolen, 82 jr., ’t Hofke
Dopen:
Danick Martina
Randy Martina
Ian Spijkerboer
Harley te Baerts
Chris van Boxtel
Vormelingen Antoniuskerk 2 juni
Inez Thijssen
Caspar van Dijk
Lieke Janssen
Jan-Karel v.d. Biesen
Carmen Groenefelt
Tony Janssen
Iris Beekmans
Alexander Sanders
Jolie van Wijngaarden
Charlotte Bastian
Charlotte Dierick
Maria-Cristhin Kuiper
Emilie Thoben
Emile List
Danielle Smits
Lisanne Somers
Anthony Pieternella
Anna Marie de Jong
Adam Kouki
Nazeli Kouki
Communicanten Antoniuskerk 10 juni
Ivet Somers
Annemijn List
Dion van Loon
Frans Visser
Léonard Hernandez
Juliette Hernandez
Nikita Hölzken
Lily Aerts
Pauline Busch
Maud van Hussen
Frederique Maenen
Bruna Peixoto
Norshantly Laurens
Herbertly Laurens
Joan van de Vorst

Wij heten u van harte welkom namens de werkgroep
rouwverwerking, pastor Theo van den Elzen, Emmy
Speckens en Ine Gerrits.
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TONGELRE’S BADMINTON NOSTALGIE
in Tongelre maar Aziz is de enige speler die vanaf het begin altijd
lid is geweest en nu nog steeds bij deze badmintonclub speelt! Ik
zelf heb meer dan 20 jaar bij de badmintonclub gespeeld, en in
1978 heeft George Coenraad de leiding op zich genomen. In afwachting van de nieuwe sportzaal speelt B.C. Tongelre tot volgend
jaar voorlopig op de woensdagavond in de sporthal in Tivoli. Als de
nieuwe sporthal medio 2008 gereed is, is het de bedoeling dat B.C.
Tongelre weer gaat spelen in de nieuwe sportzaal hier in Tongelre.

De recente sloop van de gymzaal aan de Gen. Cronjèstraat 97,
gebouwd in 1964 waar de badmintonclub B.C. Tongelre al vanaf
1966 in speelt bracht mij op het idee om hier wat over te schrijven.
Op www.tongelre-info.nl zijn foto’s van de sloop van de gymzaal te
zien: ga via archieven naar ” Sloop Sporthal en Trefcentrum” . Ook
badmintonclub B.C. Natal heeft jarenlang gebruik gemaakt van
deze gymzaal, zie onderstaand apart artikel.
Badmintonclub B.C.Tongelre is in 1966 opgericht door Joop Claassen en Jan Schoonderwalt. Joop Claassen is na het vertrek van
Jan Schoonderwalt vele jaren voorzitter van deze badmintonclub
geweest. Joop woont momenteel in Helmond maar heeft in de tijd
dat hij voorzitter was in de Pres. Reitzlaan 14 gewoond. Wij speelden op de dinsdagavond van 20.00 tot 23.00 uur op 3 speelvelden
een herendubbel, damesdubbel en mixdubbel partij, dit alles op
recreatieve basis. Ieder jaar omstreeks Pasen organiseerde Joop
een paastoernooi met paaseieren als prijs en in december een surprisetoernooi waarbij sommige prijzen via de brandschade werden
ingekocht… Eenmaal per jaar was er een feestavond voor alle leden welke toen vele jaren achtereen in Herberg ’t Hout, tegenwoordig Chinees-Indisch Restaurant Paradijs in Geldrop gehouden werd
en later bij van Empel in Valkenswaard. Tijdens deze feestavond
zorgde Joop ervoor dat de ene helft ging kegelen terwijl de andere
helft bijvoorbeeld Hollandse spelen aan het spelen was. Uiteraard
kreeg de winnaar, en soms zelfs de verliezer! een prijs als aandenken waarbij gezelligheid altijd troef was!

Links Joop Claassen, vierde van links Aziz Bahasoean, op de rug gezien Ine Bahasoean. Foto gemaakt tijdens het Paastoernooi in 1979.

Ik herinner mij de namen van enkele spelers van toen, welke nu
nog in Tongelre wonen zoals Ans en Frans Langenhuyzen, Liseth
Witjes, Annie Gudden, Greet v/de Waerde, en Jack (ex-kapper)
Soontiëns (woont nu in Waalre). Aziz en Ine Bahasoean wonen niet

In de periode dat Joop Claassen voorzitter was bekleedde hij ook
de volgende functie’s in de badmintonwereld. Competitie leider
NBB, Regionaal referee Zuid Nederland, erelid van E.S.B.V. Panache, Lid trainers commissie NBB, oprichter B.C. Geldrop, in het
bezit vanaf de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven.
Badmintonclub B.C. Natal
Jan en Koos van den Broek hebben Badmintonclub B.C. Natal rond
1966 opgericht en speelden op donderdagavond. Ook Jos Schmitz
maakte van het begin deel uit van deze badmintonclub.

Foto van Jos Schmitz, Jan en Koos van den Broek

Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan verscheen omstreeks
1991 een artikel in het Eindhovens Dagblad geschreven door Willem van der Sommen waaruit (gedeeltelijk) het volgende: “In de
kortste keren hadden wij 20 leden aldus Jan van den Broek, het is
zelfs voorgekomen dat we er meer dan dertig hadden. Het opvallendste daarbij is dat er in al die jaren nauwelijks verloop in het ledenbestand was. Sterallures en heldenverering kennen we niet.
Iedereen moet met iedereen spelen. Dat bepaalt de sfeer in de
club. We zijn toen ook op de zondagmorgen gaan spelen, aldus
Koos van den Broek, vaak werden de allerkleinste kinderen meegenomen in een wandelwagen of reiswieg. Degene die op dat moment
niet speelde lette er dan op. In juli jl. zijn we met het spelen op de
zondagmorgen gestopt.”
Toernooien
Doordat het er tijdens het spelen nogal fanatiek aan toe ging groeide het spelniveau. Contacten met spelers van andere verenigingen
leverden uitnodigingen voor recreatietoernooien op. De deelname
aan het eerste toernooi leverde de naam van de vereniging op.
Spontaan werd toen ingeschreven onder B.C. Natal als een soort
eerbetoon aan de plaats waar het allemaal begonnen is. Jan en
Koos van den Broek wonen nu nog steeds in Tongelre. Ook Annie
Gudden en Thea Koot zijn jarenlang lid geweest van deze badmintonclub. B.C. Natal bestaat anno 2007 niet meer in zijn oude samenstelling.
Karel Pesch
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

WILT U RUIMTE HUREN ? ?

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis heeft ook in het nieuwe seizoen ruimten
beschikbaar voor activiteiten, vergaderingen, cursussen en andere bijeenkomsten.

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen; 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.

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.

Ruimte wordt gehuurd per dagdeel, dus een ochtend, middag of avond;
het kan eenmalig zijn maar ook voor een langere duur.
We hebben in ’t Oude Raadhuis en in de Dependance nog de volgende
mogelijkheden:
Bovenruimtes in ’t Oude Raadhuis, te weten 3 ruimtes van ca 30 m2:
maandagmorgen
2 ruimtes
dinsdagmorgen
geen
maandagmiddag
3 ruimtes
dinsdagmiddag
3 ruimtes
maandagavond
2 ruimtes
dinsdagavond
1 ruimte
woensdagmorgen
woensdagmiddag
woensdagavond

3 ruimtes
geen
1 ruimte

donderdagmorgen
donderdagmiddag
donderdagavond

3 ruimtes
geen
3 ruimtes

vrijdagmorgen
vrijdagmiddag
vrijdagavond

3 ruimtes
3 ruimtes
3 ruimtes

Beneden in ’t Oude Raadhuis:
maandagmorgen
geen
maandagmiddag
geen

dinsdagmorgen
dinsdagmiddag

maandagavond

geen

dinsdagavond

geen
hele benedenruimte
geen

woensdagmorgen
woensdagmiddag

geen
geen

donderdagmorgen
donderdagmiddag

woensdagavond

1e + 4e vd mnd donderdagavond

vrijdagmorgen
vrijdagmiddag
vrijdagavond

geen
hele benedenruimte
geen

geen
1x per 2
weken
geen

In de Dependance, te weten 3 ruimtes van ca 50 m2, waarvan 2 bijeen
van ca 100 m2
maandagmorgen
geen
dinsdagmorgen
2 ruimtes
maandagmiddag
3 ruimtes*
dinsdagmiddag
3 ruimtes*
maandagavond
2 ruimtes
dinsdagavond
1 ruimte
woensdagmorgen
woensdagmiddag
woensdagavond

1 ruimte
1 ruimte
3 ruimtes*

donderdagmorgen
donderdagmiddag
donderdagavond

2 ruimtes
1 ruimte
1 ruimte

vrijdagmorgen
vrijdagmiddag
vrijdagavond

1 ruimte
2 ruimtes
1 ruimte

(In de Dependance is de ruim–
te van de Peuterspeelzaal vrijgekomen; geschikt voor kinderopvang)

* Een van de ruimtes heeft een spiegelwand, geschikt voor bewegingsgroepen.
De huurprijzen in ’t Oude Raadhuis zijn € 10,50 per ruimte per dagdeel
De huurprijzen in de Dependance zijn € 14.70 per ruimte per dagdeel
Commercieel zijn de prijzen het dubbele.

Voor meer nieuws van Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis: zie pagina 17
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Méér Diversiteiten =
Minder Rottigheden

MEDEWERKERS/VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD VOOR HULP AAN OUDEREN

Kom meedoen op 16 september

Het redactionele artikel “Een goede buur” in het juni-juli nummer van dit jaar heeft nogal wat teweeg
gebracht onder een gedeelte van onze lezers. Vooral
oudere en gehandicapte lezers die regelmatig om
praktische hulp verlegen zitten, hebben zich, vertegenwoordigd door de heer Rob van der Aalst, tot de
redactie gewend met de vraag of het mogelijk is om
ook in ons deel van de wijk een steunpunt voor ouderen op poten te zetten, zoals dit elders in Tongelre
al wel bestaat. Bedoeld wordt een centrale plaats,
bijvoorbeeld het Oude Raadhuis, waar men terecht
kan met vragen, het invullen van een formulier, een
boodschap laten doen of het opknappen van een
klusje al dan niet tegen een redelijke vergoeding.

Sport, kunst en cultuur brengen mensen dichter bij elkaar.
Doe het gewoon.
Het is gezellig.
Wij, Stichting China Bridge, willen met de Eindhovenaren
de Eindhovense bevrijdingsdag samen gezellig vieren.
Op 16 september brengt de stichting China Bridge de
volgende activiteiten naar ’t Hofke:
•
Chinese ochtendgymnastiek: voetshuttle, ZuidChina vechtkunst enz..
•
Chinees schaken
•
Chinese muziek en sport dans
•
Kalligrafie
•
Papierknippen
•
Chinese dim sum
De Stichting China Bridge heeft als doel het verspreiden
en bevorderen van de Chinese sporten, taal, kunst en
cultuur in Nederland en vice versa. De Stichting China
Bridge heeft nu een school op zaterdag bij Lorentz Casimir Lyceum en verzorgt er Chinese taal cursussen,
sporttrainingen en culturele workshops. Er zijn zes taalgroepen voor kinderen en drie taalgroepen voor volwassenen op zaterdag.
China Bridge verzorgt ook zakelijke Chinese trainingen in
samenwerking met het China Business Improvent bureau. Meer informatie zie: www.ChinaBridge.dse.nl
We hopen u op 16 september te kunnen begroeten in
’t Hofke!
’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Vervolg van pagina 15
Kijk ook eens op de Website van Wijkcentrum 't
Oude Raadhuis!
www.raadhuis.dse.nl
Onder deze naam opent Wijkcentrum 't Oude Raadhuis de website met informatie over wat er zoal te
doen is in en om het wijkcentrum. Kijk maar eens
en geef als u wilt via het "gastenboek" uw commentaar.
Onder www.vva.dse.nl kunt u verder een heleboel
informatie halen over alle buurthuizen in Eindhoven.
Als u op de home-page klikt op een van de huizen,
dan komt die informatie te voorschijn.

Frits van Geffen laat als woordvoerder van (het bestuur van) het Oude Raadhuis weten dat er al enige
tijd getracht wordt een dergelijke service van de
grond te krijgen. Deze service valt of staat echter
met beschikbaar zijn van mensen die deze hulp willen bieden. Naar deze mensen zijn wij dan ook naarstig op zoek. Mocht u mee willen werken, dan kunt
u zich schriftelijk, mondeling, telefonisch of per mail
met naam, adres en telefoonnummer melden bij
't Oude Raadhuis, ´t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven,
tel. 2811737, email: raadhuis@onsneteindhoven.nl
De redactie
ZONDAG VRIJ ENTREE
We zijn alweer een tijdje open op de zondagmiddag.
De mensen die er komen om te buurten zijn enthousiast. Dat geldt ook voor de gastvrouwen en gastheren, die bij toerbeurt hun rol met verve vervullen.
Het nieuwe seizoen gaan we dus gewoon door met
het openstellen van ‘t Oude Raadhuis, elke zondagmiddag van half twee tot half vijf.
En behalve buurten en kaarten zijn
er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om de middag prima door te komen. We hebben een heleboel gezelschapsspellen: biljarten, sjoelen, schaken en dammen behoren ook tot de mogelijkheden.
De sfeer is goed, net als de koffie en de thee. Kom
eens een keer kijken en meedoen en breng een vriend
of vriendin, een buurman of buurvrouw mee; eigen
man of vrouw meebrengen mag ook hoor!
Kom het nog gezelliger maken in de huiskamer van
Tongelre!
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In gesprek met Iet en Willy Frederiks.
Eindhoven en ook Tongelre verstedelijken. Daar
maken natuurliefhebbers zich wel eens zorgen
over. In Tongelre valt die verstedelijking gelukkig
nog wel mee. Dit stukje Eindhoven heeft nog
steeds prachtige natuurgebieden zoals het groendomein Wasven en het Eckartse bos. Maar ook op
kleinere schaal zijn er dicht bij huis, in particulier
bezit, bijzondere plekken te vinden. Eén daarvan is
zeker het terrein achter de woning aan de Wolvendijk 2 waarvan Willy Frederiks en zijn vrouw Iet de
trotse eigenaren zijn. De redactie ging bij hen op
bezoek en werd zeer gastvrij door hen ontvangen.
wijnclub, koorlid, beheerder van de caravanstalling
achter op zijn terrein maar vooral zijn grote passie: fruit kweken. En niet zomaar een enkele
boom. Nee, heel de tuin staat vol met ontelbare
fruitbomen en struiken. Bramen, kruisbessen, bessen, druiven, pruimen, Japanse wijnbessen, wijnpruimen, hazelnoten in alle soorten en maten zijn
er te vinden. En niet te vergeten de groentes zoals
sla, prei, boontjes enz. enz. Teveel om op te noemen.

Wie zijn Willy en Iet Frederiks?
Iet is in 1927 geboren aan de Tongelresestraat, ze
is de dochter van Hannuske van de Wiel en Sjoke
van Stekelenborg.
Willy, geboren (1926) in Vlijmen kwam in 1931
naar Eindhoven. Als kind woonde hij in Strijp aan
de Bodelaan, later verhuisde hij naar de Poststraat
en sinds 1971 woont hij in Tongelre aan de Wolvendijk in een schitterend huis.
“Dit huis heb ik zelf gebouwd”, vertelt Willy, ”zesen-een-half jaar heb ik over de bouw gedaan, alles
moest naast mijn werk; ik had hier ons eigen bedrijf waar auto’s werden uitgedeukt en gespoten.
Dat was zeker geen gemakkelijke periode voor
mijn vrouw Iet. We woonden namelijk in een
bouwkeet bij wat eens onze huidige woning moest
worden. En zes jaar met 3 kinderen in een tamelijk
primitieve behuizing is natuurlijk geen pretje maar
we hebben het gered. Nu wonen we inmiddels alweer meer dan dertig jaar op een plek waar de
meeste mensen alleen maar van kunnen dromen.
Deze plek wordt vaak de Ponderosa genoemd”.
Willy, met zijn respectabele leeftijd van 81 jaar,
heeft zoveel hobby’s dat de dagen en weken voor
hem veel te kort zijn: houtbewerken, lid van een

Maar ook Iet zit niet stil. Ze heeft 35 jaar in het
kerkkoor gezongen, is nu een zeer actief lid van
het koor PRIAMORE uit Nuenen. Hiermee treedt ze
op in bejaarden- en verzorgingstehuizen en in de
vakantieperiode wordt in Koningshof in Veldhoven
opgetreden voor de vakantiegangers die daar logeren.
Ook zingt ze bij het ouderenkoor “De Vrolijke Samenzang”. “En”, zegt Iet, “we zijn nog goed ook!
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Tijdens de Korendag zaten wij met ons koor in de
finale.”
Voor de operettevereniging beheert Iet ook nog
het kledingmagazijn dat, hoe kan het ook anders,
bij hen in een van de vele kamers is ondergebracht.

de kippen bij en zet het hier in mijn loods, het
komt nog wel eens van pas,” aldus Willy.

Passie voor fruit
We worden door Willy uitgenodigd voor een rondleiding over het terrein, door de tuinen en de bossen met prachtige bomen en struiken. Natuurlijk
moeten we alles proeven en dat hebben we met
veel plezier gedaan. Grote bramen, OPAL-pruimen,
wijnpruimen, druiven; we hebben het allemaal gekeurd. Niks geen gebruik van chemische middelen;
gewoon puur natuur en dat proef je. “Ik ben nog
iets vergeten” zegt Willy. “Ik maak namelijk ook
bessensappen, alle soorten jam en heerlijke bramensap. Een gedeelte daarvan is voor de verkoop”.
Het fruit wordt, naast alle andere toepassingen,
ook gebruikt voor de maandelijkse wijnavond. “Dat
is echt ontzettend leuk om te doen” vertelt Willy.
Sinds korte tijd is deze passie overgeslagen op Iet,
zodat we nu met z’n tweetjes in wijn hobbyen”.
Hout- en metaalbewerking
Na een wandeling langs de groente- en fruitsectie
gaan we naar de loodsen waar Willy een andere
hobby, namelijk hout- en metaalbewerking uitoefent. Vele houtsoorten in alle vormen en maten
staan te wachten voor verdere verwerking. Tafels,
stoelen, kasten, bloembakken; noem het en Willy
maakt het met een ouderwetse degelijkheid en hij
verwerkt enkel gebruikt hout.
“Er wordt zoveel weggegooid! Als er ergens
“tweedehands hout” te halen is dan ben ik er als

Tenslotte
Na onze rondleiding praten we nog even na in de
huiskamer van de familie Frederiks. We zijn onder
de indruk van alles wat we hebben gezien. Een bijzonder aardig, vitaal en sociaal bewogen echtpaar
dat bewijst dat je als je wat ouder wordt, niet
“achter de geraniums” hoeft te zitten. Willy wil nog
een tip geven die kan helpen om gezond oud te
worden: “Neem iedere dag een flinke schep honing
in de koffie en je krijgt een bloeddruk om jaloers
op te zijn”.
Wij bedanken het echtpaar Frederiks voor de gastvrijheid, de rondleiding en natuurlijk alle verhalen
en wijze lessen die we gehoord hebben. Met in onze tassen heerlijke pruimen en verrukkelijke bramensap vertrekken we, een ervaring rijker, huiswaarts.
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HANS GODDEFROY –
BEELDHOUWER EN MUZIKANT
Temidden van de hectiek van een moderne Helmondse
woonwijk ligt de rustieke boerderij ”de Grashoeve” van
Hans en Mechel Goddefroy-Moonen, als een herinnering
aan vervlogen tijden, toen de koeien nog in de wei liepen
en het land nog door de boeren werd bewerkt. Zo was de
situatie toen Hans en Mechel er zo´n 20 jaar geleden kwamen wonen. Ze hebben heel wat werk verricht om deze
boerderij tot een geheel eigen plekje om te toveren en ondanks de vele veranderingen buitenshuis, hebben zij het er
bijzonder naar hun zin. Geattendeerd op de talloze beelden die Hans maakte in de periode dat hij in Tongelre
woonde, zoals “het Volderke” in de Hermanus Boexstraat
en de “Handelsreiziger” aan de Wal, trok de redactie van
uw wijkblad er op uit om kennis te maken met deze verrassende persoonlijkheid met zijn zwierige levensstijl. Dat
Hans de muziek in wilde wist hij al op jonge leeftijd.
Waarom hij dan toch beeldhouwer werd leest u in dit veelbewogen levensverhaal, waarmee we meteen de verhalenreeks over Tongelrese kunstenaars besluiten.
Dat levensverhaal vangt aan op 1 oktober 1933 in Medan,
Indonesië waar hij werd geboren als zoon van een Nederlandse landmeter die vanwege de armoede in Nederland in
1930 zijn geluk elders wilde beproeven en als matroos
aanmonsterde op het schip om de reis niet te hoeven betalen. Helaas sloeg de economische recessie ook in Indonesië toe, zodat vader, die intussen getrouwd was en twee
kinderen had, zich weer aanmeldde als lichtmatroos op de
S.S. Trier om zodoende met zijn gezin in 1935 de terugreis naar Nederland te aanvaarden. Via Amsterdam,
Gouda en Utrecht kwam Hans in Zeppe, gemeente Hoeven
terecht. Als zevenjarig jongetje leerde hij al met klei boetseren, maar hij werd pas als veertienjarige met zijn houten
magische beeldjes “ontdekt” door een echte beeldhouwer
die hem onder zijn hoede nam. Als beeldhouwerknechtje
mocht hij de ruwere vormen hakken, waarna de beeldhouwer het fijnere werk deed. Deze liet hem kennis maken
met de kunstenaarswereld in Antwerpen, waar de sfeer
grote indruk op hem maakte. Op dat moment wist hij nog
niet wat hij wilde
wor den ,
maar wel dat
deze levensstijl
hem aanstond.
Hij wist in elk
geval zeker wat
hij niet wilde
worden, en dat
was arbeider op
de steen- of borstelfabriek, zoals zijn vrienden
uit het dorp.
Terwijl zij van
hun weekloon
het
lidmaatschap van de

harmonie en de aanschaf van een trompet konden betalen,
moest Hans het doen met een kermisfluitje “van unne
cent”, waarvan hij de bovenste gaten dichtplakte om met
de drie gaatjes die overbleven een hele octaaf te spelen.
Fluit spelen is tot op heden zijn grote passie gebleven en
hoewel zijn liefde vooral bij de muziek lag, kon hij vanwege leesblindheid niet naar het conservatorium.
“Muziek is altijd het allerbelangrijkste in mijn leven geweest, mijn beeldhouwwerk is er dan ook op geïnspireerd.
Bovendien werd ik niet gehinderd door kennis van zaken
en kon daardoor volop experimenteren”. Om zijn woorden kracht bij te zetten en ons te laten proeven van de vrolijke sfeer die hij met zijn muziek oproept, geeft hij spontaan een optreden weg, waarbij hij ook laat zien hoe je
twee fluiten tegelijk kunt bespelen. Hij is dan ook een
speelman “pur sang” en binnen de kortste keren doen we
allemaal mee. Met zijn Minimuziektheater verzorgt Hans
op verzoek straatmuziek met allerlei fluiten en trekzakken,
terwijl Mechel haar marionetten op de muziek laat meedansen. Ook theaterhond Toby doet mee met de voorstelling. Al met al is het een kleurrijk en stijlvol geheel met
folkloristische muziek uit alle werelddelen. Hun liedjes
zijn via internet te beluisteren op: http://
www.goddefroy.nl
Al kan hij dan niet naar het conservatorium, de Academie
St. Joost voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Breda
is wel voor hem weggelegd. Als 17-jarige gaat hij daarheen, om vijf jaar later naar de Rijksacademie in Amsterdam te gaan en nog twee jaar later naar de Jan van
Eyckacademie in Maastricht.
In 1962 vestigt Hans zich in de Lakerstraat in Tongelre,
waar hij bij de familie Isphording in de schuur woont. Hij
trouwt eind 1962 met Mechel en verhuist naar een bovenwoning op ’t Hofke boven café Wigmans. Als daar ’s winters echter het toilet bevriest dat zich op het plat dak bevindt mogen zij via Rooijakkers uit de Melkweg een onbewoonbaar verklaard– doch niet voor kunstenaars! - huisje
betrekken aan de Muschbergweg. “Het was een lieflijk
huisje, het lag naast het café van moeke Manders, bijna
midden op de weg en moest daarom worden gesloopt”,
aldus Mechel. Je kunt merken dat zij er met veel plezier
aan terugdenkt als ze ons er vol trots een prachtig schilderij van laat zien, gemaakt door F. v.d. Wittenboer. Toen ze
erin trokken stond het water tien centimeter hoog en grotere mensen konden er amper rechtop staan, de deuropening
was slechts 1.68 m hoog, maar er lag een prachtige vloer
in en het had sfeer. Uiteindelijk zouden zij er toch acht
jaar wonen.
Binnen afzienbare tijd maakten zij deel uit van de Tongelrese kunstenaars“scene”, met o.a. Johan Lennaerts, Frans
Coppelmans, Hans Joachim Schröter, Kees Bol, Peer van
de Molengraft en Ad Snijders. Ze waren allemaal arm,
behalve Peer, want die had grote opdrachten. Hij kwam
Hans geregeld halen om te gaan biljarten en dat was gezellig. Het viel echter niet mee om als beeldhouwer de touwtjes aan elkaar te knopen. Hans begon vol goede moed
handenarbeidles te geven aan de 2e LTS aan de Piuslaan,
maar dat was geen succes. Om toch geld in het laatje te
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brengen maakte
hij kerstgroepjes voor de verkoop, waar hij
het hele land
mee doorreisde.
Uit die tijd
stamt zijn bijnaam “de handelsreiziger”.
De kamer werd
gewoon als atelier gebruikt en
het ene beeld
na het andere
werd gemaakt.
Ook gaf hij
muziekles aan
huis en op diverse scholen gaf hij blokfluitles. Het was echter beslist
geen vetpot en toen er twee kinderen kwamen werd het
nog moeilijker.

al in de zestiger jaren – hun beste tijd in Tongelre te hebben meegemaakt. En hun armoe? Daar schaamden ze zich
niks voor. Hans: “wie zijn armoe niet eert, die is hem niet
weerd”. Je moest werken voor de kost, dat hoorde gewoon
zo.
Na een paar jaar zo gesjoemeld te hebben, kwam er een
grote ommekeer. Op de Academie in Tilburg zochten ze
een leerkracht en wel de maker van een beeld dat in opdracht van een meubelfabriek bij de schouwburg was geplaatst en dat grote indruk op hen had gemaakt. En dat was
dus Hans Goddefroy. Het werd het begin van een 30-jarig
dienstverband, dat later nog werd gecombineerd met 1,5
per dag per week lesgeven aan de Academie St. Joost in
Breda. Vanaf dat moment was de armoede voorbij en brak
voor hen eindelijk een tijd aan van welvaart, met luxe en
buitenlandse vakanties.
Dit alles speelde zich af in de tijd dat zij in Tongelre
woonden. In 1971 moesten zij helaas de woning aan de
Muschbergweg verlaten en kwamen ze terecht in een
enorm grote fabrikantenwoning in Strijp. Daar hebben ze
niet lang gewoond, ze vonden het veel te groot en ze gingen op zoek naar een huis zoals zij in Tongelre hadden.
Dat hebben ze uiteindelijk hier in Brouwhuis gevonden.
“Hij is rijk, die tevreden is met wat hij heeft”.

De Tongelrese kunstenaars waren echter goed bevriend en
zodoende hielpen ze elkaar vooruit, men hield elkaar goed
in de gaten. Mechel: “Als we honger hadden gingen we
gewoon wandelen om van de velden de overgebleven De lijst van kunstwerken, gemaakt door Hans Goddefroy
knollen of maïs af te halen. In de Bogten groeiden eetbare is - alleen al in Eindhoven – behoorlijk lang. We noemen
paddenstoelen, zoals berkenboleten. Het maakte niet uit er hier een tiental met naam en de plek waar ze te bezichtiwat, als het maar eetbaar was! Zo kwam er een keer een gen zijn. Zoals gezegd wordt zijn werk vaak geïnspireerd
kip achterom lopen van een nabijgelegen boerderij, daar door de muziek, maar ook de invloed van culturele tradihebben we gauw een kistje overheen gezet, zodat ze niet ties en volksculturen is duidelijk herkenbaar. Het succes
begon te kakelen. Die hebben we ’s avonds lekker opgege- van zijn werk is dan ook grotendeels te danken aan de viten. Gelukkig kon je in die tijd bij de Tongelrese winke- taliteit, het geestige en het zwierige dat het kenmerkt.
liers, zoals kruidenier Kuijpers, melkboer Van de Voort, Toch noemt Hans zich geen kunstenaar, maar beeldhoud´n bakker en bij de Planken Opkamer op de pof kopen. wer en muzikant. Boven alles is hij echter speelman, geEn hoe vaak het niet voorgekomen is dat we in de stad met tuige de zwierige manier waarop hij door het leven gaat…
beeldjes betaald hebben… zelfs de dokter en de tandarts
werden hiermee betaald. Ook bracht meneer Kuijpers die Tekst en foto´s : Tonny van den Boomen en Yvonne Henop de veiling werkte regelmatig doorgedraaide groenten derson. Met dank aan Ria Walinga.
mee, die we dan verdeelden onder de Tongelrese kunstenaars.” Hans: “We betaalden onze schulden met de voorschotten van de opdrachten die ik nog 1962
Pater Benoit Labre
Hal Labrehuis
Boutenslaan 54
niet uitgevoerd had.” Toen ze twee
het Volderke
tegenover nr 23
Hermanus
maanden achter liepen met het betalen 1964
Boexstraat
van gas, water en elektriciteit, vroeg
1965
kind
speelweide
Sint Bonifaciude desbetreffende ambtenaar die
slaan
kwam afsluiten bezorgd: “Mevrouw1965
Theo van Eupen
hal rk basisschool
Odysseuslaan 6
tje, wat zullen we afsluiten?” “Nou,
(portretplaquette)
wethouder van eupen
doe dan maar de elektriciteit…” Daar- 1971
Handelsreiziger
Ingang Kamer van
Wal 2
na kochten ze een petroleumlamp op
Koophandel
de pof bij de Planken Opkamer.
1974
Catharina
Hal Catharina ZiekenMichelangeloAbsoluut dieptepunt was het jaar
waarin zij de belasting niet konden
betalen en de schuld uiteindelijk werd
kwijtgescholden wegens onvermogen,
de executiekosten waren hoger dan de
opbrengst. Desondanks zeggen deze
bijzondere mensen, die weigerden van
een uitkering te leven – want dat kon

1975
1980

Cees van Lienden
(portretplaquette)
Fluitspelende nar

1982

Gildetamboer

1988

Carnaval des Animaux
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huis
Hal Cees van Liendenflat
Hal muziekschool
Bij Stadskerk Sint
Catrien

laan 2
Venuslaan 541 t/
m 789
Pastoor Petersstraat 180
Hoek Kerkstraat/
Stratumseind
Strijpsestraat
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Wat er met de computer mogelijk is, ziet u op dit sfeerplaatje van het
oude markplein aan ´t Hofke. Mirjam Saris voegde een pentekening van
Gaston Douze digitaal samen met een schilderij van Renny van de Laar,
zodat de situatie van weleer zich als een landschap voor het oog van de
lezer ontvouwt. September 1934 stond op de pentekening, waarop u geheel links de Martinuskerk ontwaart, met daarvoor de schuur die behoorde bij de daarnaast gelegen boerderij/herberg “Het Marktveld” van
de familie Saris. In deze herberg speelde zich het rijkere dorpsleven af.
Het Sint-Catharinagilde Tongelre had hier haar gildehuis met achter in
d´n hof het schietterrein. De gilde-activiteiten vonden steeds plaats in
de kom van het dorp en waren destijds feesten waar iedereen aan deelnam. Ook handboogschutterij Weltevreden en een kruisboogvereniging
hadden in herberg Het Marktveld hun thuisbasis.

Bron: Tongelre Oh Tongelre 2001 – A.W.J.C. van den Boomen.

Het Oude Raadhuis daarnaast is welbekend, gebouwd in 1911 en uit zijn
gemeentelijke functie ontheven toen Eindhoven in 1920 Tongelre annexeerde.

Café Van Poppel (1860 tot 1910) in de rechts daarnaast gelegen boerderij was een echt dorpscafé met een geheel eigen klandizie. In een kamer
van het voorhuis was een toog weggezet en enkele tafels en stoelen
moesten het gezellig maken. Alleen op zaterdagavond en zondags na de
Hoogmis werd het café zeer goed bezocht, evenals met kermis- en
marktdagen.

TERUG NAAR TOEN – MARKTPLEIN TONGELRE

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

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

tijd

predikant

Zondag

26 aug.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

2 sept.

10.00 uur Ds. B.J. van Haarlem

Zondag

9 sept.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

16 sept.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

23 sept.

10.00 uur Ds. T. Boekestijn

Zondag

30 sept.

10.00 uur Ds. B. van Haarlem

Anne de Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon: 251 67 75
Ervaren babysitter. Bel voor kennismakingsgesprek.
Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of
06-153 17 910. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61.
Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Marike Lammers (1991), Piersonhof 2.
Telefoon: 281 76 30.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Myrthe van Poppel (1990), Mortierlaan 14.
Telefoon: 207 03 80. Ik zou graag willen oppassen. Bel
voor een kennismakingsgesprek.
Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent!

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

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

PRIJSUITREIKING
SUPER DE BOER
Op 22 juni zijn bij Super de Boer Pagelaan 9 in
Tongelre, verschillende prijzen uitgereikt! Deze
prijswinnaars hebben deelgenomen aan de monopoly actie. De actie is een groot succes geweest.
Tijdens deze actie gaf Super de Boer landelijk
ruim 2 miljoen prijzen weg variërend van een
gratis artikel uit de winkel tot zelfs een Skoda
Roomster t.w.v. €22.275,Klanten ontvingen bij elke besteding van €10,aan boodschappen en bij speciale actieproducten
een kanskaart.
In deze winkel waren de diverse prijzen gewonnen door:
• Mevr. Slegers en mevr Lavrijsen (mp3 speler)
• Mevr. Gruyters (fiets)
• Mevr. Rutten (monopolyspel)
• Fam. Vlemmings (weekend Disneyland Parijs)
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Recept van de maand augustus: Broccolisoep
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 gesnipperde uien
• 1 e.l. margarine
• 800 gram broccoli
• 200 gram crème fraîche
• 2 plakjes magere ham in ruitjes snijden of 50 gram
gerookte kip (in kleine blokjes)
• zout, peper en nootmuskaat
• 1 liter kruidenbouillon

Bereiding
• fruit de gesnipperde ui in de margarine
• bouillon en de broccoli toevoegen
• 15 minuten laten koken en dan met een staafmixer
pureren
• op een lage verhittingsbron crème fraîche toevoegen en goed mengen
• ham of kip toevoegen
• op smaak brengen met zout, peper en nootmuskaat

Tip van de maand: Als u gaat barbecuen strooi vooraf dan geen zout over het vlees. Zout onttrekt vocht aan het vlees,
waardoor het geen mooi bruin korstje krijgt.

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.

BESTE BEWONERS VAN TONGELRE
Gevraagd: voetbalschoenen in de maten 35 t/m 43 voor een school in Pakau
Njogu in Gambia/West-Afrika. Sportschoenen en sportsokken zijn ook welkom.
Mijn man Wim en ik zijn sinds 2002 werkzaam in Gambia. Wij gaan hier 2x per jaar heen. Wim om les te
geven aan landmeters en automatiseerders en ik om scholen te helpen aan alles wat ze nodig hebben
om les te kunnen geven. In
november gaan we weer.
Voor een basisschool in de
binnenlanden van NoordGambia hebben we een
partij voetbalschoenen nodig. De kinderen voetballen
op blote voeten in het hete
zand.
Meer informatie over
ons schoolproject is te vinden op onze website
www.Seig.nl. Dorothé en
Wim van Dijke, Tongelresestraat 532, tel. 0402481107.
Bij voorbaat onze hartelijke
dank!
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KUIEREN IN TONGELRE
Het heeft even geduurd, maar we gaan weer een keer
wandelen in de Tongelrese buitenlucht. En dat gaan we
doen op zondag 26 augustus in het Eckartse bos en de
Bogten.
We vertrekken vanaf het gildehuis van St Martinus en lopen een heerlijke tocht door het bos. Natuurlijk lopen er
gidsen mee waar u van alles aan kunt vragen (wat natuur
betreft). Ook zullen zij het een en ander vertellen over wat
er groeit en bloeit, vliegt en kruipt.
Vanaf 10.15 uur is er koffie. Vertrektijd 10.30 uur. Na afloop staat er weer een lekker drankje met iets heerlijks
Tongelres te wachten. Wilt u meelopen dan moet u zich
opgeven voor vrijdag 24 augustus bij Kees van Grevenbroek, tel. 040-7872864 (Onsnet leden bellen gratis) of via
keesvangrevenbroek@wasven.nl.

TONGELRESE VLAG 18 SEPTEMBER
Wij hebben weer een nieuwe voorraad Tongelrese vlaggen. 18 september vieren we de bevrijding van Eindhoven
en dus ook van Tongelre. Het is leuk als er op die dag
heel veel Tongelrese vlaggen wapperen.

De kosten bedragen voor volwassenen € 5,00 en kinderen
€2,50.

U kunt hem bestellen voor €17,50 en de gehele opbrengst
komt ten goede aan de Tongelrese natuur, dus het blijft
gewoon in onze eigen buurt. De vlag is te koop op de bevrijdingsmarkt op het Hofke bij de kraam van st. Groendomein Wasven.

Graag ontmoet ik u allen weer in ons mooie buitengebied
en denk aan goed schoeisel en goeie zin.

U kunt hem ook bestellen bij Kees van Grevenbroek,
tel. 040-7872864 (leden van Onsnet bellen gratis).

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Alvast bedankt.
Ps. hint (verjaardagscadeautje)

FOTOWEDSTRIJD
Ook al eens rondgekeken en bedacht hoe mooi ons Tongelre eigenlijk is? Zeker tijdens het fraaie zomerseizoen is
er genoeg te fotograferen in onze wijk. Reden om een
fotowedstrijd uit te schrijven die open staat voor alle leeftijden. Het onderwerp is "Typisch Tongelre", dus keuze te
over.
De winnende foto´s zullen worden geëxposeerd tijdens
een heuse fototentoonstelling in de kersverse Philipsboerderij in het najaar van 2007,
waar alle deelnemende foto´s
tevens digitaal te bewonderen
zullen zijn. De exacte datum
zal nog worden bekendgemaakt.

TONGERIK
Een Tongerik is een Tongelrese limerick:
Zo kumt er un boer bij de meule
Hij war doar mi perd en un veule
Hij kwam er veur voer
ut waor nog un heul toer
Want hij waor onderweg noar Keule
Nelis

De inzendingen zullen worden
beoordeeld door een deskundige jury. Inzenden is mogelijk
tot 30 september 2007.
Uw foto dient per e-mail te worden ingezonden als jpgbestand en dient minimaal 1200 x 1600 pixels te zijn.
De grootte van het bestand mag niet meer bedragen dan
1,5 MB. Maximaal 3 inzendingen per deelnemer. Inzenden
naar: fotowedstrijdwijkblad@xs4all.nl.
Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer, gebruikte
camera en titel van de foto in de e-mail te vermelden en
denk erom: de foto moet goed herkenbaar zijn als
"Typisch Tongelre"!
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DE HEILIGE ISIDORUS VAN SEVILLA
In de Sint Martinuskerk staan een aantal heiligenbeelden waarvan velen de naam niet weten, laat
staan de geschiedenis kennen. In een paar artikeltjes wil ik ze graag aan jullie voorstellen. Aan
een van de pilaren zien we ook een beeld van de
heilige Isidorus.
Deze heilige wordt ook wel Isidorus van Sevilla genoemd, omdat er nog acht andere heiligen zijn met
dezelfde naam. De bijnaam zegt het al, hij werd geboren bij Sevilla in Spanje omstreeks het jaar 560 uit
een gezin van vijf kinderen. Na het overlijden van zijn
vader werd Isidoor opgevoed door zijn broer Leander. Of zijn moeder toen nog leefde, heb ik niet kun-

nen achterhalen. Dat hij een voornaam man van de
Spaanse kerk was blijkt uit het feit, dat de mensen in
die tijd zijn heilzame leer wilden leren kennen en de
wonderen zien die hij in naam van de Heer deed.
Zieken werden van hun kwalen genezen en hij genas
allen door de kracht van God die van hem uitging. Hij
bezat een uitgebreide kennis en ook het besturen
ging hem niet slecht af. Hij stichtte scholen en bibliotheken voor de opleiding van priesters.
Hij heeft veel wetenschappelijke werken bijeen gebracht en deze gebundeld tot een geheel. Een van
de bekendste werken is wel ‘Etymologiae’, een soort
encyclopedie die gaat over de zeven vrije kunsten;
meetkunde, muziek, rekenkunde, sterrenkunde, de
redeneerkunde, de spraakkunst en de spreekkunst.
Ook schreef hij alles over godsdienst, wereldgeschiedenis, de wetten, geneeskunde, planten, hiërarchie,
aardrijkskunde, krijgskunst, akkerbouw, kleding, theater en over de jaren vanaf de schepping der wereld
tot het jaar 615. Alle kennis die hij bezat werden door
hem op papier gezet.
Isidorus leidde ook nog een aantal concilies die in
Spanje plaatsvonden ( 619 in Sevilla en in 633 te Toledo), die bekend werden door hun wijze bepalingen.
Hij toonde ook een grote geloofsmoed in de strijd tegen het Arianisme. Bijna veertig jaar leidde Isidorus
de Spaanse kerk en zijn levenswijze was bijzonder
nederig en in vereniging met God. Op 4 april 636
overleed hij. Hij werd begraven in de Dom van Sevilla, maar sinds 1063 bevindt zijn graf zich in Leon
(Noord-Spanje).
Koning Ferdinand I liet zijn lichaam overbrengen. Vijf
dagen later overleed deze koning in de Dom van Leon. In 1598 werd Isidorus door paus Clemens VIII
(1592-1605) heilig verklaard en in 1722 werd hij door
paus Benedictus XIII (1724-1730) verheven tot kerkleraar. Paus Johannes Paulus II tenslotte, benoemde
hem in 1998 tot patroon van de internetters, de moderne verkondiging van het geloof.
Peter van Kuijen

ZIN IN EEN VOLKSTUINTJE?
Dat kan bij u in de buurt!! Volkstuincomplex D’n Bult is een complex van 20
tuinen en ligt in de driehoek Tongelresestraat, Kalverstraat, Karnemelkweg. Het is een oase van rust midden tussen de bebouwing.
Voor het tuinjaar, dat op 1 januari begint, komen er twee tuinen vrij. We
zijn een gezellige vereniging, die bijvoorbeeld ook planten en groenten met elkaar uitwisselt.
Heeft u dus interesse en tijd om op een stukje grond bloemen, groente en kleinfruit te kweken, bel dan eens met Leon van der Aa (tel. 06-40341539) of met
Thea Koot (tel. 2908092).
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PEUTERPLAZA ’T HOFKE GESTART
OP NIEUWE LOCATIE
Wij zijn na de meivakantie heel fijn gestart op de nieuwe
locatie op de Avondroodstraat. Er zijn veel mensen komen
kijken en samen met de peuters en ouders hebben we al
aardig onze draai kunnen vinden. De peuters mogen nu,
tijdens het vrije spel, zelf pakken waar ze mee willen spelen (ook weer opruimen natuurlijk) en dat vinden ze heel
fijn. Ze kunnen daarbij in de diverse hoeken, die allen een
eigen kleur hebben, spelen. We hebben een knutselhoek,
een leeshoek, een bouwhoek, een poppenhoek (eethoek,
keuken, verkleedrek, poppenbed, winkel), muziekhoek,
watertafel, glijbaan en het hoge meubilair voor spelletjes
en puzzels. Ook onze kleine, maar fijne en zonnige buitenspeelplaats bevalt prima. Voor de afsluitende picknick
zijn we nu naar het veldje bij de Atalantastraat gegaan. De
peuters hebben zich daar kunnen vermaken met schminken, spelletjes, het speeltuintje en niet te vergeten het lekkere meegebrachte eten. We hadden ook geluk met het
weer, de zon scheen en het bleef droog.
In de zomervakantie worden nog wat kleine werkzaamheden verricht zodat de speelzaal in augustus echt helemaal
klaar is.
Op initiatief van de ouders gaan we dan nog voor elk kind
een familieblad maken, waarop foto’s van papa, mama,
oma, opa, broertjes, zusjes, huisdieren e.d. komen te staan.
Deze worden opgehangen als het kind op de speelzaal is.
Dit helpt de kinderen bij het wennen en biedt ze veiligheid
en gespreksstof. We hebben heel veel zin in het nieuwe
schooljaar.
Groetjes van het team en wij hopen u in de toekomst te
kunnen begroeten (er is nog plaats!).
PeuterPlaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641 HB Eindhoven
Tel: 040 2813659
www.peuterplaza.nl
(peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar, aanmelden
kan vanaf 1,5 jaar)

Hierbij een impressie en kijkt u ook
eens op onze site,
waar kleurenfoto’s
en verdere info op
staan.
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BUURTBIEBBABBEL

Grote Dahliashow en
Opendag Dahliaclub
St. Martinus

Nieuws van wijkbibliotheek Herzenbroeken

Sinds 1935 heeft Tongelre al een
dahliaclub. Een van de doelstellingen
van deze club is het bevorderen van
de sociale contacten in de Tongelrese gemeenschap. Dit
doen wij door jaarlijks met succes meerdere activiteiten te
organiseren. Wij willen u dan ook uitnodigen om deel te
nemen aan de onderstaande evenementen.
Ook dit jaar verzorgt onze club weer een grandiose Dahliashow in de basisschool de Boog aan de Koudenhovenseweg te Tongelre. De show wordt zoals gewoonlijk met
veel zorg georganiseerd waarbij meer dan 3 duizend bloemen worden gebruikt. Uit het grote aantal mensen dat
ieder jaar onze show bezoekt, kun je afleiden dat het beslist de moeite waard is om ook eens een kijkje te komen
nemen.
De dagen dat u de show kunt bezoeken zijn:
Zaterdag 15 september van 17.00 uur tot 20.30 uur.
Zondag 16 september van 11.00 uur tot 18.00 uur.
De zondag wordt feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars van de loterij. Deze loten zijn 1
maand van tevoren te koop bij onze leden. Met het kopen
van loten steunt u onze clubkas en er zijn leuke prijzen
mee te winnen.
Tevens is er op zondag 30 september van 11.00 uur tot
16.00 uur de mogelijkheid om onze prachtige Dahliatuin,
die gelegen is aan de Loostraat in Tongelre, te bezoeken.
Onze tuin is dan op z’n mooist omdat er dan meer dan
100 soorten Dahlia’s in volle bloei staan.
In ons clubhuis staan de koffie en thee klaar en dit jaar
bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om zelf een
bloemstukje te maken. Als u zelf een mesje en een
mandje/bakje meebrengt kunt u met de dahlia’s uit onze
tuin, onder deskundige leiding van onze leden, aan de
slag.
Wegens het enorme succes van verleden jaar houden wij
ook dit jaar weer “De mooiste Dahliaverkiezing”. De drie
prijswinnaars krijgen een bloemstukje dat is samengesteld
uit de winnende bloemen.

Nummer 6. De zomervakantie is voorbij; de scholen zijn weer begonnen en ons filiaal is wederom
open op de gebruikelijke dagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Het was een
herfstige vakantie volgens de kranten. Hopelijk
wordt het nog een mooie nazomer. Denkt u nog
aan onze nazomeractie? U kunt tot 1 september uw
vakantiefoto’s voor de tentoonstelling in Herzenbroeken mailen naar vakantiefoto@obeindhoven.nl
of bij ons afgeven.
In de tweede helft van september zal er ‘s avonds
een Tapasworkshop worden georganiseerd in ons
filiaal; dit voor alle Spaanse vakantiegangers en
natuurlijk alle andere liefhebbers van de mediterrane keuken. Meer informatie over de juiste datum
en inschrijving krijgt u nog van ons.
Het zal u niet zijn ontgaan, dat het interieur van
Herzenbroeken veranderd is tijdens de vakantie,
een ‘make-over’. Wat dacht u van een kopje koffie
bij uw favoriete tijdschrift of krant? In onze leeshoek staan nu mooie kasten, waarin alle tijdschriften bij elkaar liggen (de nieuwe en de leenbare
tijdschriften). Ook vindt u hier voortaan de bekende blauwe mapjes voor de tijdschriften die u wilt
lenen. Bij de volwassenen- en kinderafdeling zijn
ook wat kleine veranderingen en verplaatsingen
doorgevoerd. Wij geven graag, met gepaste trots,
een minirondleiding.
Dus kom eens langs bij uw
‘vernieuwde’ wijkbibliotheek!
Het team van Herzenbroeken

ENGELSE LES IN ’T OUDE RAADHUIS
Op 24 september is het weer zover: de Engelse lessen
in ’t Oude Raadhuis gaan weer van start. Er zijn 25
lessen tot in april 2008. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor nieuwe cursisten, die al een klein beetje Engels
kennen. We praten veel (proberen dat in het Engels
dus…) en gebruiken een boek. Maar het is ook heel
gezellig!! Geen diploma’s. Leeftijden zijn van 56 tot 85
jaar. U bent dus nooit te oud om Engels te leren (of bij
te houden).

Iedere bezoeker gaat tenslotte naar huis met een prachtig
boeketje dahlia’s. Het is dus beslist de moeite waard om
eens langs te komen en te genieten van onze tuin.

De lessen zijn op maandagmorgen:
9.15 – 10.45 uur: beetje gevorderden
11.00 – 12.30 uur: heel licht gevorderden

Bezoek ook eens onze website waarop alles te vinden is
over onze club en over dahlia’s. Het adres is
www.stmartinus.dse.nl

Als u wel zin heeft, maar
niet weet of u in de groep
of het niveau past: u kunt
altijd zonder verplichtingen
een les volgen.

Tot ziens op een van onze evenementen.
Namens onze leden,
Francis Koene.

Voor inlichtingen:
Thea Koot, tel. 2908092
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AFGEBROKKELD
ALPINOMUTS
ASTMA

AVANCE
BEFAAMD
BEKNOTTING
BLOCNOTE

BOEKWAARDE
CONTROLEPOST
DIENSTKLOPPER
DOORGEEFLUIK

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 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

EERSTE
EGELANTIER
EIGENZINNIG
EROSIEVORM

ETIKET
FARCE
FEESTDRUKTE
FLANKEUR
GEELKOP
GETEKEND
GEWIN
HEILOO
HERPAKT
HOKKEN
HONDENRIEM
HONDS
HYACINT
INHALER
INTENDANCE
INTREST
INWORP
KAPITTELEN
KLOEK
MAGAZIJNREK
MARKTSTEMMING
MUGGEN
OBLIE
OESTERMAND
OLIEKOEK
OPBERGMEUBEL
OPBOUW
OREREN
OVEREIND
PATSEN
PIEDESTAL
PIERROT
PLEITE
RIJKSGEBIED
ROOKGAT
SIKJE
SMEEDTECHNIEK
SPEKTAKEL
SPOOKJE
STAPELVORM
STRUIKELEN
TAFELHOCKEY
THEEOPBRENGST
UITSTAAN
UITZINNIGE
VERMICELLI
VOGELEI
VOGELVOEDER
VREUGDE
WAPENTYPE
WATERSNOOD
WINDGAT
WITPOOT

Oplossing van vorige maand is:

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
J.v.d. Boogaard
Ganserd 11
De prijs is beschikbaar gesteld door:

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