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Beste lezers, 
 
In het Eindhovens Dagblad van 20 augustus stond een artikel 
over buurt- en straatfeesten. 
In het artikel stond: “Stratum is koploper met drie feesten”. Wij 
vragen ons af of de betreffende redacteur wel op de hoogte 
was van wat er op dat gebied zoal rondom ’t Hofke gebeurt. 
 
Zonder diepgaand onderzoek weten wij 
dat er op de Brabis, op de Wolvendijk, 
op de Merckthoef, in de Radiostraat, in 
Sleewerk, ’t Hofke, Koudenhoven en de 
Monarchstraat regelmatig een straat-
feest wordt georganiseerd waarbij 50 à 
60 deelnemers geen uitzondering zijn. 
Zo’n straatfeest verbetert de sfeer, en 
dus de leefbaarheid, in een straat direct. 
“Bent u de nieuwe bewoner van nummer 15” vroeg iemand aan 
een buurtbewoner tijdens het eerste straatfeest van die straat. 
“Ik woon hier al 8 jaar” was het antwoord.” Sindsdien gaan die 
twee samen trimmen en zijn goede vriendinnen. Natuurlijk gaat 
het niet altijd zo, maar toch. Na zo’n feest groet je iemand die je 
voorheen niet kende en loop je gemakkelijker bij iemand bin-
nen. Kortom: het wordt gewoon leuker en socialer in de straat. 
 
Een straatfeest organiseren is met 4 à 5 personen goed te 
doen en bovendien geeft de gemeente Eindhoven, onder be-
paalde voorwaarden, nog subsidie ook. De voorbereidingen op 
zich kunnen al heel gezellig zijn. 
 
Dus, bespreek dit eens met je buren. Wil je graag in contact ko-
men met mensen met ervaring? Laat het ons weten. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie. 
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BENT U AL DONATEUR VAN UW 
WIJKCENTRUM ‘T OUDE RAADHUIS ?? 

 
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis prijst zich gelukkig met een 
groot aantal donateurs. 
Met hun geldelijke bijdrage steunen zij het werk van het 
wijkcentrum en maken daarmee kenbaar dat zij met het 
wijkcentrum sympathiseren. 
 
Voor deze donateurs willen we bij tijd en wijle iets extra's 
doen. Zo ook dit jaar. 
Op zondag 14 oktober a.s. organiseren we een donateurs-

middag. Een middag met een informatief tintje maar toch 
vooral met een flinke dosis gezelligheid. 
 
Bent u nog geen donateur en wilt u zich bij deze groep 
aansluiten, vul dan onderstaande strook in. 
Die kunt u, met uw donatie voor het jaar 2007/2008 
(tenminste € 5,00), inleveren bij ‘t Oude Raadhuis. 
U ontvangt een bewijs van betaling waarmee de gift af-
trekbaar is voor de belasting. 
 
Hartelijk bedankt !!! 
 
Bestuur Wijkcentrum 
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OPGAVE NIEUWE DONATEUR WIJKCENTRUM ‘T OUDE RAADHUIS. 
 
Ondergetekende, 
 
NAAM:_____________________________________________________________ 
 
ADRES:____________________________________________________________ 
 
Wil graag het werk van het wijkcentrum steunen en wordt daarom donateur. 
 
De donatie voor het jaar 2007/2008 wordt tegelijk met deze strook ingeleverd bij ‘t Oude Raadhuis. 
 
datum:___________________  
 
handtekening:__________________________________ 

HENGELEN IN HET 
WASVEN 

 
 
Op zondag 1 juli 2007 vond 
voor het derde jaar op rij een 

viswedstrijd plaats voor de jeugd tot 12 jaar, georgani-
seerd door vrijwilligers van de Stichting Groendomein 
Wasven. 
 
De weergoden waren hen weer gunstig gezind op een 
enkel buitje na, waardoor de vissen waarschijnlijk zelfs 
beter hapten. De resultaten waren er dan ook naar en 
voor de winnaars waren volop prijzen beschikbaar, ge-
sponsord door o.a. Dierenwinkel Faunaland 
(Tongelresestraat), Verhallen Groente & Fruit , het Bloe-
menpunt (Haagdijk) en het Financieel Diensten Centrum 
aan de Berlagelaan 1. 

De beker, geschonken door Loek Ketelaars, ging naar 
Gerardus Stuiver met maar liefst 275 cm vis. Hij werd 
nummer 1. Van harte gefeliciteerd, Gerardus! 
De uitslagen waren als volgt: 
 
1. Gerardus Stuiver 275 cm vis 
2. Loek Baars 227 cm vis 
3. Christian Klokgieters 175,5 cm vis 
4. Kevin Bell 154 cm vis 
5. Laslo Vonk 147 cm vis 
6. Remy Creemers 143 cm vis 
7. Davey 131 cm vis 
 
Op de site van OnsNet Eindhoven 
www.onsneteindhoven.eu kun je een kort filmpje van de 
wedstrijd zien.  
Mocht je een kopie van het filmpje willen, neem dan con-
tact op met de maker John Muermans of stuur een mailtje 
naar info@wasven.nl. 

SINT NICOLAASVERENIGING  
"SINT MARTINUS" 

 
Beste buurtbewoners, 
 
Begin oktober gaan de collectanten van de Sint Nicolaas-
vereniging weer op pad voor de jaarlijkse huis aan huis 
collecte.  
De collectanten zijn in het bezit van een door de gemeen-
te afgegeven vergunning en tonen die uiteraard als u daar 

om vraagt. 
De rondgang van de Sint zal plaatsvinden op; 
zaterdag 24 november in de wijken:  
Karpendonk, Koudenhoven en wijk Beauregard aan de 
Tongelresestraat. 
zaterdag 1 december in het oude gedeelte van Tongel-
re rond de St.Martinus kerk. 
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.  
 
Namens het bestuur, H. v. Dijk, voorzitter. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Toen ik hoorde dat ik de wisselpen zou krij-
gen, riep ik: ”Waarom ik? Ik kom toch niet uit Ton-
gelre?” Maar ja, mijn allerbeste vriendin, van wie ik 
de wisselpen heb gekregen, ook niet. Leuk vond 
en vind ik het wel.  
 
Mijn naam is Marjan Hendrikx, ben geboren en 
getogen in Geldrop en heb daar tot mijn 23 jaar 
gewoond. Ik woonde vlak bij de Dommel. Altijd 
was ik te vinden bij de Dommel en omgeving. Hut-
ten bouwen, boompje klimmen en nog veel meer. 
Ook wandelde ik daar vaak met mijn hond.  
 
Op mijn 23e ben ik in Eindhoven komen wonen, op 
de Heezerweg. Daar had ik het niet zo naar mijn 
zin. Ik woonde op een bovenwoning en had geen 
tuin. Alleen een klein balkonnetje waarop ik een 
stoel naast de vuilnisbak kwijt kon. Toch heb ik 
daar 9 jaar gewoond.  
 
Destijds werkte ik in een verzorgingshuis in 
Geldrop, waar ik het erg naar mijn zin had. Na  7 
½ jaar wilde ik ander werk gaan zoeken, omdat ik 
het beu was om altijd maar weer die weekenden 
en feestdagen te werken. Ik vond al snel werk bij 
de thuiszorg in Eindhoven als verzorgende. 
Mijn werkgebied werd Tongelre. Iedere dag fietste 
ik vanuit Stratum naar het mooie Tongelre.  Al snel 
ontdekte ik hoe mooi Tongelre is. Ik kwam overal. 
In het Karregat, op de Doolstraat, in de Bochten. Ik 
heb heel wat adresjes gehad en had het erg naar 
mijn zin in Tongelre. Ik droomde ervan hier nog 
eens een leuk huisje te vinden. De mensen waren 
allemaal zo vriendelijk. Het was echt een dorp in 
de grote drukke stad. 
 
Op een gegeven moment leerde ik een jongen 
kennen. Dit is mijn huidige vriend Pieter. We kwa-
men elkaar regelmatig tegen en hadden het altijd 
gezellig. Toch duurde het jaren voordat de vonk 
oversloeg en dat we een relatie kregen. Pieter ver-
telde dat hij pas een nieuw huis had gekocht en 
dat het huis in Tongelre stond op het Vlinderplein. 
Dit was toch wel heel toevallig. Ik heb nog een 

aantal maanden in Stratum ge-
woond en ben toen gaan samenwo-
nen met Pieter op het Vlinderplein. 
Vanaf de eerste minuut heb ik geno-
ten. En ik geniet nog steeds. Inmid-
dels woon ik hier al weer ruim 11 
jaar. Prachtig vind ik het.  
 

Vijf jaar geleden kregen we ge-
zinsuitbreiding in de vorm van 
een hond. Onze hond vindt het 
heerlijk om het Beukenlaantje af te struinen en om 
in de vijver te plonsen. Ze is gek op water en kan 
bijna iedere dag de vijver in. Ook in de Bochten 
vindt ze het fijn. Vooral als het flink moerassig is. 
Omdat we een hond hebben, leerden we veel 
nieuwe mensen kennen en is het altijd gezellig. Ik 
ga wel eens de hond uitlaten en zeg dan dat ik 
over een uurtje terug ben, maar als ik dan iemand 
tegen kom ben ik wel ooit 2 uur weg. Lekker klet-
sen over van alles en nog wat. Dan loop ik weer 
eens naar het Beukenlaantje en de vijver, een an-
dere keer over de Loostraat en dan weer eens 
naar de Bochten. Welke kant ik ook op ga het is 
allemaal mooi. Iedere seizoen is de natuur anders. 
Je raakt er nooit uitgekeken. In het centrum zijn we 
ook binnen 10 minuten.  
 
Mijn vriendin woont 600 meter bij me van-
daan. Regelmatig spreken we af, om onze 
allergrootste hobby uit te oefenen en dat is 
scrappen. Scrappen??? Ja scrappen. Voluit 
scrapbooken. Dit is het opsieren van een 
foto album.  
 
Tongelre is ook een actieve wijk. Veel wordt er 
georganiseerd, zoals het Sinterklaasbezoek. Ieder 
jaar stopt hij met zijn paard bij ons voor de deur. 
Wat een leuke happening is dat. Ik geniet daar 
ieder jaar weer van. Ook is er ieder jaar de brade-
rie op ‘t Hofke. Erg gezellig. Alle kraampjes afstrui-
nen voor leuke dingetjes. We gaan altijd vroeg, 
omdat je anders over de koppen kunt lopen.  
Dan nog de schaapsherder Cor Adriaans. De lam-
metjesdagen is iets wat je niet wilt missen. Wij sla-
pen iedere nacht onder de dekbedden gemaakt 
van de wol van de schapen die in onze eigen wijk 
rondlopen. 
 
Dit was zo’n beetje mijn verhaal. Ik wil de wissel-
pen graag doorgeven aan Jan Wiersma. Het 
wordt wel weer eens tijd voor een echte Tongelre-
naar. Jan is mijn buurman. Een betere buurman 
kun je niet wensen. Als ik moet werken laat hij on-
ze hond uit. 
 
 
 
 
 

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. 
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BOSSEN 

VRIENDEN 
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EINDELIJK…. 
Mocht het u ontgaan zijn dat de boerderij aan ´t Hofke 13 
(naast het Oude Raadhuis) flink onder handen wordt ge-
nomen, dan kunt u dit op bijgaande foto´s met eigen ogen 
aanschouwen. Na jaren van wachten is het er dan toch 
van gekomen. Een van de oudste boerderijen (1584) in 
Eindhoven wordt eindelijk gerestaureerd. De boerderij, die 
oorspronkelijk eigendom was van de familie Van Poppel, 
is in 1976 op de Rijksmonumentenlijst geplaatst en in 
1992 in handen van de gemeente Eindhoven overgegaan.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers-
bedrijf De Bonth van Hulten uit Vlijmen, gespecialiseerd in 
restauratiewerken. Jan Gommers, projectleider van de 
gemeente Eindhoven: “Omdat de toekomstige bestem-
ming van het pand nog niet bekend is wordt alleen de 
"buitenschil" gerestaureerd. Dat betekent buitenmuren, 
buitenkozijnen, draagconstructie, kapconstructie en het 
dak. We proberen daarbij zoveel mogelijk van het oor-

spronkelijke materiaal te behouden. Zo zijn de kozijnen 
naar een timmerwerkplaats gebracht waar ze uit elkaar 
worden gehaald. Alleen de niet meer te gebruiken onder-
delen worden vervangen, de rest wordt hergebruikt. In 
overleg met de monumentencommissie is besloten om de 
kap te isoleren. Hierdoor wordt de gebruikswaarde van het 
pand veel groter. De kap wordt weer voorzien van een 
rieten bedekking. Volgens de planning worden de restau-
ratiewerkzaamheden eind 2007 opgeleverd, waarbij alleen 
het weer nog spelbreker kan zijn.” 
De bestemming van het pand is dus niet helemaal zeker. 
De gemeente denkt aan verkoop met behoud van woon-
bestemming, terwijl Tongelre zelf de boerderij graag een 
maatschappelijke functie zou toebedelen. De toekomst zal 
het leren... 
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Tuintip van september: Sfeer in de tuin met bamboe 
Door Jeroen Soontiëns 

 
De mens heeft met bamboe een haat-liefde verhouding. Geliefd 
is de plant vanwege zijn sfeervolle verschijning en sterke ge-
zondheid. Gehaat echter vanwege de ontembare uitbreidings-
kracht van sommige soorten. Door de positieve kanten te be-
nutten en de negatieve in te dammen zijn het prachtige tuin-
planten. 
 
Allereerst kan er onderscheid worden gemaakt tussen woeke-
rende en niet woekerende bamboes. De woekerende soorten 
maken, nadat ze zich hebben gevestigd, uitlopers in de vorm 
van wortelstokken. Deze scheuten kunnen meters van de plant 
af boven de grond verschijnen. De gele bamboe (Phyllostachys 
aurea) is een bekend voorbeeld van dit type bamboe net als de 
Japanse bamboe (Pseudosasa japonica). 
Niet woekerende bamboes vormen een pol zoals veel grassen. 
Zij maken nieuwe scheuten vlakbij de pol. Deze soorten zijn 
heel geschikt als solitair. Voorbeelden zijn de Fargesia-
bamboes zoals de Fargesia murieliae ‘Jumbo’ en Fargesia ji-
uzhaigou. 

 
Het blad van bamboe kan 
heel smal zijn of enkele 
centimeters breed. In de 
stengels zit ook veel varia-
tie. De zwarte en gele bam-
boe danken hun naam aan 
de kleur van de stengel. Er 
zijn zelfs soorten met een 
gestreepte stengel. De 
stengel groeit niet in dia-
meter maar komt direct in 
de uiteindelijke dikte boven 
de grond. Soms is het fraai 
om het onderste gedeelte 
van de stengels kaal te 
maken zodat ze extra goed 
zichtbaar zijn. 
 
Wat kunt u doen om het 
woekeren tegen te gaan? 

Een goede oplossing is het aanbrengen van een wortelbegren-
zer. Bij een afzonderlijke plant kunt u een ruime kuip gebruiken 
waarvan de bodem is verwijderd. Vaak wordt echter een kunst-
stof doek gebruikt, root control genaamd. Dit doek is 60 cm 
hoog en wordt verticaal in de grond gegraven rondom de bam-
boe. Mits zorgvuldig aangebracht blijven de wortels zo lange tijd 
binnen deze barrière.  
 
Wat is een mooie toepassing voor bamboes in de tuin? Grote 
bamboesoorten kunnen een fraaie achtergrond vormen. Ze 
kunnen zelfs als haag worden aangeplant door een rechthoeki-
ge ‘plantenbak’ te maken als begrenzing. Doordat bamboe win-
tergroen is heeft u er het gehele jaar plezier van. Als potplant 
zijn ze ook geschikt. De wuivende halmen geven sfeer aan uw 
terras. Denk wel aan een goede drainage van de potten, want 
de planten houden zeker niet van natte voeten.  

Jammer, het is alweer september en van een 
echte zomer konden we niet spreken. 
Maar de herfst is in aantocht en voor de vogels 
en andere dieren betekent het dat er nog ge-
noeg voedsel is, maar ook dat zij een voorraad 
moeten gaan aanleggen voor de slechtere win-
tertijd. 
September en oktober zijn de oogstmaanden 
voor de verzamelaars van walnoten, hazelno-
ten, eikels en tamme kastanjes. Nu bedoel ik 
eigenlijk dus de eekhoorntjes en muizensoor-
ten en natuurlijk de vlaamse gaai, die gek is op 
eikels en ze graag verstopt voor de slechtere 
tijden. Maar wij mensen, houden ook wel van 
tamme kastanjes rapen, of wat dacht je van 
beukennootjes in het beukenlaantje (sorry, 
beukenlaan). 

Vroeger was het rond deze tijd ook de tijd dat 
de appels en peren werden geplukt. Deze wer-
den zorgvuldig bewaard en ook ingemaakt, 
(inwecken) of zogezegd in een glazen pot ge-
daan, zodat men er de hele winter tot diep in 
het voorjaar van kon eten. Dat waren nog eens 
andere tijden. 
 
Bij appel- of perenbomen had je ook nog het 
valfruit. Dat zijn vruchten die meestal zijn aan-
getast door een wormpje of zo, en dan vroegtij-
dig vallen. Dit is natuurlijk een heerlijk maaltje 
voor de egel en de merel. Wespen en vlinders 
zijn ook gek op rottend fruit en zullen hier ook 
van smullen.  
 
Als je nu een heerlijke herfstwandeling maakt, 
neem een zakje mee en wie weet vinden jullie 
ook nog iets lekkers wat moeder natuur ons in 
Tongelre brengt. 
Paddenstoelen laten staan hoor! 
 
Met groengroet  
Kees van Grevenbroek 
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DE DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

In het weekend van 27 en 28 oktober wordt Allerheili-
gen gevierd.  
 
Op vrijdag 2 november Allerzielenviering in alle drie 
de kerken: om 19.00 uur begint de viering in elke 
kerk. In alle drie de kerken is een koor aanwezig. 

 
EERSTE VRIJDAGVIERING 

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

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 
 
Henk Oomes, 85 jr., Gen. Bothastraat 
Francina Boelens, 91 jr., Molijnstraat 
Frans Pero, 59 jr., Fransebaan 
Marcelle Basten-Stroband, 83 jr., Parijslaan 
Wim Spoor, 84 jr., Melkweg 
  
Gedoopt: 
 
Siem Jacobs 
Greg Beckman-Lapre 
Evrie van Hout 
Angelica van Hout 
Niels Mark Vlutters 
Romy van Maurik 
Bram Scheepers 
Jennifer van Ruth 
 

KINDVRIENDELIJKE VIERINGEN 
 
Het concept “gezinsvieringen”, gericht op kinderen uit 
de groepen 2 t/m 5, gaan we vervangen door “kind-
vriendelijke vieringen”, gericht op zowel kinderen als 
volwassenen. 
Ook het ritme van de vieringen verandert: elke 
maand is er een kindvriendelijke viering in zowel de 

Antonius- als in de Martinus-
kerk. Deze vieringen vormen 
tevens de voorbereiding op 
de eerste communie. 
Bij genoeg aanmeldingen, 
kunnen kinderen zich van te-
voren voorbereiden op de 
inhoud van de viering en oe-
fenen voor het lezen en/of 
zingen tijdens de viering. 
Ook ouders kunnen een rol spelen in de voorberei-
dingen en uitvoering. 
 
Vooralsnog zijn de vieringen gepland om 9.30 uur in 
de Antoniuskerk en om 11.00 uur in de Martinuskerk: 
zondag 30 september, 28 oktober (Allerheiligen), 11 
november (St. Maarten, gildeviering), 1 december 
(Advent). 
 

JONGERENPASTORAAT “DE MORVELS” 
 
We zijn aan het kijken welke nieuwe vorm we kunnen 
vinden voor het jongerenpastoraat in Tongelre. Vaste 
maandelijkse bijeenkomsten hebben waarschijnlijk 
geen toekomst; daarom willen we in het najaar twee 
activiteiten organiseren voor de kinderen en jongeren 
die daaraan mee willen doen: 
 
4 november Katholieke jongerendag in de Bra-

banthallen in Den Bosch. 
Muziek, dans, workshops, beurs, info-
markt, jongerenviering en musical. 
Kijk alvast op www.jongkatholiek.nl/kjd 

 
1 december Adventsviering, gemaakt voor en 

door jongeren. 
Hoe ziet een viering naar jouw smaak 
eruit? Welke liedjes wil je horen / zingen? 
Welk verhaal spreekt je aan? Ken je een 
gedicht dat past bij de tijd naar Kerstmis 
toe? Of spelen we een toneelstuk? 
Laat je gedachten er over gaan en laat 
het ons weten…! 
 

SPAREN VOOR HET LILIANE FONDS 
 
De communicanten in Tongelre hebben met elkaar 
het formidabele bedrag van 292,07 euro bij elkaar 
gespaard voor Fealmariz Mabilanga uit de Filippij-
nen. Omdat er 65 euro meer gespaard is dan nodig 
was voor Fealmariz, kunnen we nog een kind van het 
Liliane Fonds helpen: Maryrose Labilles, ook uit de 
Filippijnen. Alle communicanten van Tongelre, mede 
namens Fealmariz en Maryrose, heel hartelijk be-
dankt! 
 

TERUG VAN WEGGEWEEST… 
 

Pastor Kaya van Heiningen is voorlopig weer twee 
ochtenden per week weer aanwezig in het parochie-
centrum. 

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@onsneteinhoven.nl 

Normale diensten Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of 
woord- en com-
muniedienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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KONINGSCHIETEN BIJ HET  
SINT CATHARINAGILDE TONGELRE 

 
Koningschieten. Het schieten om een koningstitel. 
Waarom? 
In de late Middeleeuwen werden er, niet alleen in 
Brabant, broederschappen en gilden opgericht. Broe-
derschappen om christelijke waarden en normen te 
verdedigen, om kerken en buurtschappen te bescher-
men. Gilden om groepen van mensen met eenzelfde 
beroep te binden en op te leiden. Behalve de be-
roepsmatige gilden, bv. het slagers- of het schilders-
gilde, werden ook handboog- en kruisbooggilden op-
gericht. In een later stadium ook gilden die schoten 
met geweren. Al de “bewapende” gilden hadden tot 
doel de bevolking en hun “Heren” te beschermen, te 
schutten. Dus in feite waren het schutsgilden, in een 
latere tijd ook verbasterd tot schuttersgilden.  
 
De overeenkomst tussen de broederschappen en de 
schutsgilden is dus dat beiden tot doel hadden het 
beschermen van de kerk en de bevolking tegen aan-
vallen van buitenaf. Deze functie hebben de gilden tot 
laat in de achttiende eeuw vervuld. Daarna zijn de nu 
bekende groepen als politie en het leger ontstaan.  
 
De gilden gingen steeds meer over tot het verdedigen 
van de christelijke waarden en normen. En ook ble-
ven ze schieten. Al in een vroeg stadium werden er 
onderlinge wedstrijden gehouden om te bepalen wie 
de beste schutter was. Tijdens deze wedstrijden werd 
geschoten op blazoenen. Als er in het dorp of de stad 
een jaarmarkt werd gehouden dan werd er geschoten 
op een houten vogel, de papegaai. Diegene die het 
laatste stuk van de vogel naar beneden schoot werd 
de “koning” genoemd. Hij heeft, voor een vastgestel-
de periode, binnen het gildeprotocol het hoogste ge-
zag en treedt ook als zodanig naar buiten op. Als te-
ken van zijn waardigheid droeg hij een papegaai. En 
als dank en blijvende herinnering aan zijn koning-
schap schonk hij vaak een zilveren schild aan het gil-
de.  
De vele gildekoningen, in Brabant en daarbuiten, dra-
gen een koningsmantel met daarop de papegaai als 
teken van zijn waardigheid, en de zilveren schilden 
van vroegere koningen. De koning mocht op zijn 
schild zijn beroep, al dan niet symbolisch, afbeelden.  
 
Ook in Tongelre werd en wordt tijdens de kermis, in 
het verleden de zondag na 21 september, om het ko-
ningschap geschoten door het Sint Catharinagilde. Bij 
ons gilde duurt het koningschap drie jaar. En nu is het 
weer zover. Op 23 september zal onze huidige ko-
ning Willy van Zwam zijn titel moeten verdedigen. 

Een van de andere gildebroeders wil die titel ook wel 
voor drie jaar dragen. Ook hij zal een herdenkings-
schild schenken, wat op de koningsmantel komt te 
hangen.  
U bent op die dag, vanaf 13.30 uur, van harte welkom 
op ons schietterrein aan de van Oldenbarneveltlaan, 
voorbij de waterzuiveringsinstallatie. 

BOEKPRESENTATIE VAN  
Papegaaien van A tot Z  
van Thiely de Moor - van Kleef 

 
Het boek Papegaaien van A tot Z van de auteurs 
Thiely de Moor - van Kleef woonachtig in Tongelre, 
Hedwig van der Horst en Debbie Rijnders wordt op 
zaterdag 22 september 2007 om 11.00 uur gepresen-
teerd. De feestelijke presentatie vindt plaats in het 

oude restaurant bij stichting Nederlands Opvangcen-
trum voor Papegaaien (NOP). 
Papegaaien van A tot Z biedt praktische en duidelijke 
informatie. Een onmisbaar handboek voor alle pape-
gaaienhouders en -liefhebbers. 
 
Thiely de Moor - van Kleef krijgt het boek aangebo-
den. De auteur geeft nog een korte toelichting hoe 
het boek tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er ver-
schillende stands aanwezig waar veel handige infor-
matie over papegaaien te vinden is. Uiteraard is er 
ook de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het 
mooie park van het NOP.  
 
Koert van der Scheer, uitgever Bloemendal  
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met 
Sofie Langenberg, projectcoördinator Textcase:  
sofie@textcase.nl, tel: 035-5385370. Hier kunt u ook 
uw komst bevestigen, of een interview met de auteurs 
of een recensie-exemplaar aanvragen. 
 
Presentatieadres: 
Papegaaienpark NOP 
Wintelresedijk 51 
5507 PP 
Veldhoven. 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 
 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

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

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

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

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
 

Fietsen - vertrek 13.30 uur. : 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. Toe-
gang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al 
de hele avond meespelen. 

Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 
uur. Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en 
goeie buurt. 

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur,  
kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
…. buurten.  

 
NIEUW IN UW  
WIJKCENTRUM 

 
 
 

SERVICEPUNT 
We zijn in ’t Oude Raadhuis bezig om voor onze wijkbe-
woners die wat moeite hebben om winkels of instellingen 
te bereiken, via het wijkcentrum service te verlenen. 
 
Zo hebben we contacten gelegd met een kledingstomerij, 
een schoenmakerij en een kleermakerij, die bereid zijn 
om het wijkcentrum als servicepunt te benutten. 
Wijkbewoners kunnen stoomgoed, schoenen en kleding 
voor reparatie bij ’t Oude Raadhuis afgeven (tegen beta-
ling van de kosten volgens de geldende prijslijsten; dus 
geen extra kosten!) en een week later weer schoon of 
gerepareerd ophalen. 
Dit zal op maandagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur 
mogelijk zijn. 
 
Ook klusjes moeten er her en der wel eens worden ge-
daan. We zoeken mensen die bereid zijn om hun mede-
wijkbewoners daarbij een helpend handje toe te steken.  
De mensen die dit aanspreekt, kunnen zich melden met 
opgave van beschikbare tijden, kennis en kunde.  
Wij willen ook op de maandagmorgen, de mensen die 
hulp nodig hebben, in de gelegenheid stellen hun hulp-
vraag persoonlijk of telefonisch te stellen bij de betreffen-
de vrijwilligers. 
 
Verder zijn we in overleg met de Gemeente, de Politie en 
het Woonbedrijf, over de vraag of zij - eventueel op af-
spraak - op diezelfde 
maandagmorgen in ’t Oude 
Raadhuis (weer) spreekuur 
willen houden. 
We onderzoeken ook de 
mogelijkheid om mensen te 
helpen met het invullen van 
formulieren. Ook voor deze 
klus zoeken we vrijwilligers. 
 
Zo’n servicepunt kan ertoe bijdragen dat mensen gemak-
kelijker kunnen blijven wonen in onze wijk. Tevens kun-
nen de ontmoetingen die zo in ’t Oude Raadhuis ont-
staan, ertoe bijdragen dat men wat gemakkelijker buurt-
bewoners in een informele sfeer ontmoet en zich daar-
door wat prettiger voelt in de wijk. Natuurlijk zal er koffie 
zijn voor de bezoekers en zullen gastvrouwen het voor 
iedereen gezellig proberen te maken. 
Laten we maar eens kijken of we het van de grond krij-
gen. Met uw hulp, als hulpverlener of hulpvrager,  
kan dat best aardig gaan lukken. 

 
WEBSITE 

Hebt u al gekeken op www.ouderaadhuis.dse.nl? 
Daar staat van alles op wat interessant is om over het 
wijkcentrum te weten. 
Onder “nieuws”vindt u de laatste ontwikkelingen; onder 
“activiteiten” en “agenda” wat er allemaal te doen is.  

 
Bestuur Wijkcentrum    
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DE BEUK 2007:  
MIDDELEEUWEN 

Jammer, het duurde maar een week. 
 
 
 

Maandag gingen we eerst hutjes bouwen. 
De hutjes moesten gebouwd worden op een speciaal the-
ma dat je kreeg aangewezen met behulp van een leuk 
spel in 3 delen. Zo waren er 9 thema’s (beroepen): 
bijv .smid, kleermakers, kwakzalvers, beulen en narren. 
Wij waren groepje negen en we waren de narren. 
Er was ook een soort selectie van het mooiste hutje. 
Groepje 4 had toen gewonnen. 
We hadden ook voor het eerst het Beukenlied en het rode 
draad spel. 
 
Dinsdag/woensdag hebben we allemaal spellen gedaan, 
We hebben toen echt superleuke spelletjes gespeeld.  
 
Donderdag uitstapje en nachtspel. 
Het uitstapje ging naar Toverland. Het was daar super-
leuk, vooral de nieuwe achtbaan Troy en de motortjes. 
´s Avonds hadden we de disco. Ik had meegedaan met de 
andere helft van mijn groepje. We gingen jumpen. We 
hadden toen niet de 1e prijs, maar het was wel leuk. We 
hadden allemaal een medaille. Na de disco was er voor 
diegenen die zich op hadden gegeven het nachtspel. 
Ik vond het nachtspel het leukste en engste nachtspel ooit 
in de geschiedenis van de Beuk. 
Daarna mochten we gaan slapen. 
 
Vrijdag laatste dag. 
Diegenen die bleven slapen werden om 8.00 uur wakker 
gemaakt en moesten toen gaan ontbijten. Toen gingen de 
slapers weg en die moesten net als de rest er om 1 uur 
zijn. 
Toen hebben we allemaal spellen gedaan en heerlijk ge-
geten. Groep 8 en groep 9 hadden een kei/relax voedsel-
gevecht. Op het einde van de dag hebben we de hutjes 
gesloopt. 
 
Ik wil de mensen bedanken die de beuk hebben georgani-
seerd. Het was de leukste beuk ooit. 
 
Groetjes Gino van Erven 

 
 
Als ik aan De Beuk denk, dan denk ik aan: 
Agnès, Nikki, Nellie, Stephanie 
Alle spelletjes 
De laatste en twee na laatste dag van de Beuk, 
de hut en het Kika-kale koning lied 
 
Ik wil het volgend jaar gewoon weer meedoen 
met gewoon weer alle dezelfde spelletjes 
 
Merle Rossieau, 
7 jaar, 'de boeren' 

 
 
Ik ben Ike Baats, net 6 jaar oud. 
 
Op zondag heb ik tegen pappa en mama ge-

zegd dat ik niet naar de Beuk wilde gaan, waarom wist ik 
niet. 
Op maandagochtend heb ik dat weer herhaald, maar een-
maal in het bos heb ik veel lol gehad, maar vond het nog 
wel een beetje spannend. 
Op dinsdagochtend wilde ik eigenlijk ook niet gaan, maar 
had wel zin in de spelletjes die we zouden gaan doen, dus 
met een beetje tegenzin gegaan, maar eenmaal in het bos 
wilde ik niet meer naar huis. 
Woensdag ben ik met veel plezier gegaan en heb de hele 
dag lekker gespeeld. 
Donderdag was echt de vetste dag, want ik was een paar 
dagen daarvoor met pappa en mama naar een camping in 
Limburg geweest. Wij kwamen toen langs Toverland en 
daar wilde ik zo graag heen, maar pappa reed snel verder. 
Dus toen wij donderdag daar naar binnen gingen was ik 
heel blij. 
Vrijdag was het alweer afgelopen, gelukkig mochten we 
de hut nog ff slopen, daarna ben ik heel moe naar huis 
gegaan. 
Was het maar vast volgend jaar......dan kom ik weer. 
Doei, Ike 

 
 

De beuk 
 
De beuk was leuk. 
Ik vond dit jaar het leukste jaar tot nu toe. 
Donderdag gingen we met alle kinderen naar de disco. 
We kregen kei grote lollies. 
Als je tien bent mag je meedoen aan het nachtspel. 
Dat is best eng heb ik gehoord. 
Maar als je meedoet is het hartstikke leuk. 
 
Ik hoop als u kinderen heeft dat ze dan ook mee mogen 
doen. 
 
Groetjes Amber. 

 
 

Ik vond de Beukweek heel erg leuk. 
Ik vond het rode-draad-spel vooral heel erg leuk. En de 
hut bouwen en afbreken en de spelletjes waren ook heel 
erg leuk. Het was de eerste keer. En volgend jaar ga ik 
weer meedoen. 
 
Groetjes van Zoë  

15 



 
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 

LAST VAN EELTPLEKKEN,  
LIKDOORNS  

OF LANGE NAGELS? 
 

Bij mij bent u aan het juiste adres! 
2e jaars student podotherapie behandelt  

eenvoudige voetproblemen tegen  
een kleine vergoeding.  

 
Bel voor info naar Jeroen: 06 - 4615 8628 

TEKSTVERWERKINGSBUREAU 
 

RIET WILDERBEEK 
 

Voor al uw typewerk, zoals  
brieven, rapporten, mailings, cijfermatige lijsten  
en alle andere voorkomende werkzaamheden  

voor zowel bedrijf als particulier. 
 

Voor info : Riet Wilderbeek 
Tel. 040 – 2817112 
Fax 040 – 2818119 
e-mail : rietw@iae.nl 

 
 
WIJ VERZORGEN NATIONAAL EN INTERNATIONAAL 

SNELTRANSPORT DOOR EUROPA. 
 

Pijlstaartpad 31 
5641 GV Eindhoven 

06 - 42 12 72 14 
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HOME-START EINDHOVEN ZOEKT NIEUWE 
VRIJWILLIGERS 

 
Vrijwilligers van Home-Start Eindhoven ondersteunen 
gezinnen met minimaal één kind van 6 jaar of jonger. 
Het kan ieder gezin overkomen: ziekte, een moeilijk 
kind, financiële problemen, eenzaamheid, overbelas-
ting. Het leven gaat door, maar soms mis je als ouder 
even een schouder om op te leunen, een praatpaal of 
iemand die je iets uit handen kan nemen. Vrijwilligers 
van Home-Start (een project van Humanitas) bieden in 
deze gevallen ondersteuning, vriendschap en prakti-
sche hulp. 
Vaak werken je buren of ken je ze niet zo goed, je fami-
lie woont vaak ver weg. Dan heb je als ouder met klei-
ne kinderen weinig mensen om op terug te vallen als je 
het een tijdlang moeilijk hebt. 
De gezinnen die op dit moment een Home-Start vrijwilli-
ger hebben, vinden het fijn om iemand te kennen die 
elke week een paar uurtjes de tijd neemt om thuis bij ze 
op bezoek te gaan en te luisteren, te praten, en/of sa-
men met de kinderen bezig te zijn. 
In Eindhoven vragen veel gezinnen om ondersteuning 
door een Home-Start vrijwilliger. Binnenkort start er 
weer een cursus van 7 dagdelen voor nieuwe vrijwilli-
gers (1 dagdeel per week). Behalve de mogelijkheid om 
jezelf te ontplooien, biedt Home-Start je ondersteuning 
en begeleiding, contacten met andere vrijwilligers en 
gezelligheid. 
Dus wanneer je meer wilt weten en ervaring hebt met 
het opvoeden van kinderen, goed kunt luisteren, het 
leuk vindt om met kinderen bezig te zijn en een dagdeel 
per week beschikbaar bent, bel dan met: 
 
Margreet Steeghs, Humanitas, Home-Start Eindhoven. 
Tel: 040-2376314 of mail naar: 
homestart.ehv@humanitaszuid.nl  

 
 

 
 

WELZIJN EINDHOVEN ZOEKT EEN  
VRIJWILLIGER VOOR EETPUNT  

‘T OUDE RAADHUIS IN TONGELRE. 
 
Voor senioren die het fijn vinden als voor hen gekookt 
wordt, het gezelliger vinden met anderen de maaltijd te 
gebruiken of niet in staat zijn een warme maaltijd te be-
reiden, kan een eetpunt een uitkomst bieden. Op een 
eetpunt kan men samen met anderen tussen de mid-
dag een afwisselende maaltijd gebruiken, mensen ont-
moeten en een praatje maken. 
 
Om deze eetpunten draaiende te houden maken we 
gebruik van veel vrijwilligers. 
Voor ‘t Oude Raadhuis zijn we op zoek naar een vrijwil-
liger voor de woensdag. 
Je werkt van 11.30 tot 13.30 uur samen met 3 andere 
vrijwilligers. 

Het is leuk werk en een prettige manier om iets voor 
anderen te kunnen betekenen. Heeft u tijd of wilt u 
meer informatie, bel naar Welzijn Eindhoven, tel: 
219.36.61 en vraag naar Anja Alink. 

 
TAEKWONDO UM YANG  
HERVAT TRAININGEN 

 
Na een welverdiende vakantie heeft  

Taekwondo Vereniging Um Yang uit Eindhoven/
Geldrop dinsdag 14 augustus de training weer opge-
pakt. Eenieder die graag op een positieve manier zijn 
energie kwijt wil raken, jong of oud, vrouw of man is 
welkom om twee gratis proeflessen te komen volgen. 
Hierin kan men kennis maken met deze veelzijdige Ko-
reaanse verdedigingssport. De trainingen zullen steeds 
onder begeleiding staan van gediplomeerde leraren. 
Taekwondo Um Yang geeft les op de volgende loca-
ties/tijden: 
 
Eindhoven: Gymzaal ’t Karregat aan de Urkhoven-
seweg. 
Woensdag 18:30-19:30 Jeugd 5-9 jaar 
 19:30-20:30 Jeugd 10-13 jaar 
 20:30-21:30 14 jaar en ouder 
 
Zaterdag 10:00-11:00 Jeugd 5-13 jaar 
 11:00-12:00 14 jaar en ouder 
 
Meer informatie is te vinden op www.umyang.nl. 
 
 

 
NIEUW IN TONGELRE 

 

 
 

Je hoeft je niet meer te vervelen op woensdagmiddag. 
 

Kom gezellig knutselen bij  ‘t Oude Raadhuis. 1 keer 
per maand van 14.00 tot 16.00 uur. We gaan knutselen 

met papier, hout, textiel en nog veel meer. 
 

Prijs incl. materialen en gereedschap voor 10 keer van-
af september € 13,50. Contante betaling bij inschrijving. 

Later instromen 1,50 per keer. 
Datum: 19 september, 17 oktober, 21 november, 

19 december, 19 januari, 20 februari, 
19 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni. 
Leeftijd: basisschool groep 1 t/m 8. 

 
Meld je snel aan bij  ‘t Oude Raadhuis, want vol = vol 
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In gesprek met Dorothé en Wim van Dijke. 
 
In de augustusuitgave van uw wijkblad heeft u een oproep van de stichting Seig kunnen lezen. Hierin vroegen Dorothé  
en Wim van Dijke om voetbalschoenen.......véél voetbalschoenen, sportschoenen en sportsokken voor leerlingen van 
een school in Pakau Njogu in Gambia/ West Afrika.  

 
We waren nieuwsgierig naar de mensen achter de stichting Seig en na wat onder-
zoek hadden we al snel in de gaten dat de activiteiten die Dorothé en Wim uitvoeren 
erg interessant zijn. Op basis van hun verhaal willen wij u- in enkele afleveringen- 
meenemen naar een land waarvan de meesten van ons weinig of niets weten. Gam-
bia, een land waar deze twee mensen sinds een aantal jaren geheel belangeloos 
hun tijd en energie instoppen. Toen we aan hen vroegen of we ze mochten intervie-
wen hadden ze geen bedenktijd nodig. Wij waren van harte welkom, dus een af-
spraak was snel gemaakt. En zo gebeurde het dat we op een heerlijke avond in au-
gustus naar Wim en Dorothé van Dijke fietsten. 
 
Als we voor de deur afstappen, valt ons meteen de gezellige aankleding van hun 
nostalgische sfeervolle huis op: twee plantenbakken versierd met fleurige linten 

staan ons bij de voordeur te verwelkomen. Als het binnen ook zo gezellig is, dan belooft het een prettige avond te wor-
den en kan er niets mis gaan.  
Onze komst is perfect voorbereid. Het echtpaar van Dijke staat ons al op te wachten en allerlei informatie ligt op tafel, ze 
zijn er klaar voor! Als we even later, buiten, in hun knusse tuin, onder de veranda aan een heerlijk kopje koffie zitten 
kunnen we dan ook losbranden.  
 
Wie zijn Wim en Dorothé van Dijke? 
Om antwoord op die vraag te krijgen moeten we wel even volhouden want, we weten het wel, deze twee mensen zitten 
vol van hun grote liefde: Gambia. Wij willen die verhalen natuurlijk heel graag horen maar eerst willen wij wat meer van 
henzelf weten. 
 
Wim is geboren in Zierikzee en Dorothé komt uit Venlo. Samen hebben zij vier kinderen en vier kleinkinderen. Wim is 
zijn carrière begonnen als landmeter en heeft al jaren een eigen bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in landmeetkunde. 
Sinds 2002 wonen zij in Tongelre. 
 
Hoe zijn jullie in Tongelre terecht gekomen? 
“Wij hebben vele jaren in Woensel gewoond, o.a. in de Achtste Barrier en tot voor vijf jaar in de Woenselse Heide”, ver-
telt Dorothé.  
“We woonden daar eigenlijk heel goed maar verlangden altijd al 
naar een vooroorlogs karakteristiek huis. Op zekere dag beslo-
ten we gewoon eens op zoek te gaan. We bekeken negen oude 
huizen en bij het tiende was het raak. Toen we dit huis uit 1937 
zagen waren we er helemaal weg van, dít moest het worden.  
We hebben hier en daar wat kleine veranderingen aangebracht 
maar er voor gezorgd dat de sfeer en stijl van een jaren dertig 
huis bewaard bleven.  
Dus omdat het huis van onze keuze toevallig in Tongelre staat 
zijn we in Tongelre terecht gekomen. Hoewel…., één van onze 
kinderen woont in Geldrop en dat heeft toch ook wel invloed 
gehad op onze keuze voor Tongelre. We genieten nu iedere 
dag van ons fantastische huis en koesteren het. Ook met de 
voor- en achtertuin ben ik erg blij want tuinieren is één van mijn 
hobby’s, aldus Dorothé. 
In Tongelre hebben we het prima naar onze zin, we waren 
meteen ingeburgerd en nu zijn we er niet meer weg te slaan”. 
 
Kenden jullie Tongelre? 
“Ik hoorde het eerst van Tongelre toen ik in deze regio als landmeter rond trok”, vertelt Wim, “in de vijf jaar dat ik hier nu 
woon heb ik me in de geschiedenis en de achtergronden van dit stukje Eindhoven verdiept, er veel over gelezen en dit 
stadsdeel al heel goed leren kennen en waarderen. Historische ontwikkelingen boeien me altijd”. 
 
Hoe ziet jullie Tongelrese leven er uit? 
“Ik werk vier dagen per week. Dinsdag is mijn vrije dag, dan komen de kleinkinderen”, vertelt Wim enthousiast. “Ja”, 
gaat Dorothé verder, “toen wij hier het huis aan het opknappen waren, is in Geldrop ons eerste kleinkind geboren. Wij 
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hebben hier toen de vlag gehesen! Nu vijf jaar later heeft dat gezin-
netje drie kinderen en voor die kinderen (drie van onze kleinkinde-
ren) mogen wij iedere dinsdag  zorgen en…. ervan genieten. 
Maar om terug te komen op die activiteiten; toen wij naar Tongelre 
verhuisden hadden we afgesproken het wat rustiger aan te doen 
door even al het vrijwilligerswerk aan ons voorbij te laten gaan. We 
waren daar beiden erg actief in maar wilden met dat alles gewoon 
even stoppen. Van dat plan is weinig terecht gekomen. We woonden 
nog maar kort in Tongelre of de “Zonnebloem” wist me al te vinden 
en nu zit ik in het bestuur van de afdeling Martinus/Tongelre.  
 
De stichting: Project Uitzending Managers (PUM) heeft aan Wim ge-
vraagd of hij er iets voor voelde om een automatiseringsproject op 
het gebied van landmeten te begeleiden in Gambia, dit in het kader 
van: Senioren naar ontwikkelingslanden. Het is de bedoeling dat je 
dan drie, hooguit vier keer, twee weken naar het betreffende ontwikkelingsland gaat, de mensen daar wegwijs maakt 
zodat ze na die tijd zelfstandig verder kunnen. Wim was nog lang niet in de VUT maar zag daar wel iets in en besloot dit 
te gaan doen.” 
 
“Ja,” vervolgt Wim, “na twee jaar kwam een einde aan de uitzending via PUM. Het Gambiaanse bedrijf wil echter dat ik 
elk half jaar terug kom voor verdere advisering op het gebied van management, automatisering, nieuwe instrumenten, 
inwerking van nieuwe medewerkers en het opzetten van nieuwe projecten. Elk half jaar nemen ze afscheid van me door 
het geven van de linkerhand. Dat betekent “Ik vind het jammer dat je weggaat en hoop dat je snel weer terugkomt. Wat 
uit dat project gegroeid is, is enorm, het is niet meer uit ons leven weg te denken.” 
 
Wanneer ben je voor het eerst naar Gambia gegaan? 
“In april 2002 heb ik die reis voor het eerst gemaakt”, vertelt Wim, “ ik vond het bijzonder interessant en de inheemse 
bevolking sprak me heel erg aan. De tweede keer is Dorothé meegegaan als toerist”.  
“Wat we daar zagen”, vertelt Dorothé, “ heeft heel veel indruk op ons gemaakt. We voelden ons steeds meer betrokken 
bij de problemen van het land. Vooral het onderwijs dat op de Noordelijke oever van de Gambia rivier onder erbarmelij-
ke omstandigheden plaats vindt, trok onze aandacht. We besloten te gaan bekijken hoe we de bouwvallige schooltjes 
konden opknappen om zodoende de arme kinderen van Gambia in staat te stellen onderwijs te volgen.”  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Het vervolg van dit interview kunt u de volgende maand lezen. We laten u dan delen in de belevenissen van Wim en 
Dorothé in Gambia en de bijzondere projecten die zij daar begeleiden. We verduidelijken dit alles met een aantal prach-
tige foto’s door henzelf gemaakt. En omdat u nu nieuwsgierig geworden bent hier al één foto: de “school-truck”. Dorothé 
en Wim zorgden ervoor dat deze truck er kwam. De schoolkinderen worden er nu dagelijks mee vervoerd! 

Tot de volgende maand. 
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OPEN DAG EN  
VLOOIENMARKT BIJ 

SCOUTING DOORNAKKERS 
7 OKTOBER  

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR 
 
Scouting DOORNAKKERS is 47 jaar een scouting-
groep in Tongelre en één van de grootste in Eindhoven. 
Voorheen gevestigd in het gemeenschapshuis Door-
nakkers, heeft de groep sinds eind 1987, nu al weer 
bijna 20 jaar, haar thuisbasis aan de Urkhovenseweg 
27. 
Een blokhut waar wekelijks op zaterdag de ca.150 le-
den en 40 leidinggevenden bij elkaar komen: een druk-
ke maar leuke bedoening!! 
 
Elk jaar op de 1e zondag in oktober organiseert Scou-
ting Doornakkers haar traditionele Open Dag. Deze 
keer al weer voor de negentiende maal. Zondag 7 ok-
tober is het weer zover! Deze Open Dag houden wij 
voor alle kinderen van 5 t/m 15 jaar. Je kunt meedoen 
aan allerlei scoutingactiviteiten in elke leeftijdscatego-
rie. 

 
Net zoals andere jaren hebben we weer verschillende 
verrassingen voor iedere jeugdige deelnemer! En in de 
tijd dat uw kind(eren) meedoet(n) aan allerlei activitei-
ten kunt u als ouder zelf rustig rondneuzen op onze 
GRANDIOZE GROTE VLOOIENMARKT en/of genieten 
van een hapje en een drankje. 
 
We hopen u allemaal weer op zondag 7 oktober te 
zien. De vlooienmarkt begint om 11.00 uur. Tussen 
11.00 en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt een toe-
gangsprijs van slechts € 1,--. Om 12.00 uur gaat de 
open dag van start en kan iedereen gratis naar binnen! 
 
U kunt met uw kind(eren) ook altijd op zaterdag langs-
komen op de blokhut. Tussen 10.00 en 18.00 uur is er 
altijd wel iemand aanwezig om u te informeren. 
Of u kunt ook kijken op onze website 
www.doornakkers.com en mailen kan ook naar:  
info@doornakkers.com.  
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Dat is pas zaklopen 

Een gidsenronde in actie op het  
eigengemaakte vlot op de Dommel 

 
WORKSHOP “WEERBAARHEID”  

BESTEMD VOOR OUDERS 
Informatie over de training Weerbaarheid voor Kinde-
ren 
 
Zuidzorg organiseert in samenwerking met de Stich-
ting ‘Vogelvrij’ een Workshop Weerbaarheid  voor 
Ouders (1 avond) waar uitgebreid informatie gege-
ven wordt over de training Weerbaarheid voor Kinde-
ren. 
Al enkele jaren organiseert Zuidzorg cursussen voor 
kinderen rondom weerbaarheid. Voor deze cursus-
sen is een grote belangstelling. Als ouder doe je er 
alles aan om je kind veilig op te voeden. Hoe ouder 
een kind wordt, hoe groter de kans is dat het in situa-
ties terecht komt waarin het niet direct kan terugval-
len op vader of moeder. Daar waar de bescherming 
van de ouders ophoudt, moet het kind zelf zijn man-
netje kunnen staan. Als U als ouder geïnteresseerd 
bent in de cursus weerbaarheid voor uw kind, meer 

informatie over de cursus wilt horen, zelf een aantal 
technieken wilt ervaren en wilt horen wat U zelf als 
ouder kunt bijdragen aan de weerbaarheid van uw 
kind, kunt U deelnemen aan de Workshop Weer-
baarheid voor Ouders . 
De workshop Weerbaarheid voor Ouders staat ge-
pland op dinsdag 25 september 2007 in gebouw 
Zuidzorg, Le Sage ten Broeklaan, Eindhoven. De 
avond duurt van 20.00 – 22.00 uur . 
De workshop wordt verzorgd door medewerkers van 
Stichting Vogelvrij, zij verzorgen ook de cursus 
Weerbaarheid voor kinderen. De workshop is be-
doeld voor ouders waarvan de kinderen gaan deel-
nemen aan de cursus Weerbaarheid. Ouders van 
kinderen die de cursus al volgen zijn ook van harte 
welkom.  
 
De workshop is gratis voor leden van PuntExtra. 
Niet-leden betalen € 7,50. 
Voor meer informatie en aanmelding voor de work-
shop kunt u contact opnemen met Zuidzorg, tele-
foonnummer 040 – 2308545. 
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OPEN DAG  
STADS HOBBYCENTRUM  

EINDHOVEN 
 

Zaterdag 29 september 2007 
van 09.30 tot 16.00 uur 

 

DE SLEUTEL TOT ONTSPANNING!! 
 

Het Stads Hobbycentrum Eindhoven bestaat 15 
jaar. Reden genoeg om iedereen kennis te laten ma-
ken met de activiteiten van het centrum door middel 
van het organiseren van een Open Dag. 
Op deze open dag zullen er velerlei demonstraties 
plaatsvinden zoals houtbewerking, metaalbewerking, 
tekenen en schilderen, pergamano, boekbinden, pa-
pierdecoratie, kalligraferen, naaldvakken, boetseren, 
tiffany, glas-fusen, kartonnage en houtsnijwerk. 
 
De afdeling boetseren geeft een de-
monstratie Raku stoken, dit is een 
speciale techniek, waarbij de objecten 
na het glazuren in een raku oven wor-
den gebakken; na het bakken gaan zij 
rechtstreeks uit de oven in de met 
houtsnippers gevulde raku tonnen. Vanuit de tonnen 
worden de beelden en de vazen voorzichtig in het 
zand gelegd en daarna snel in koud water afgekoeld, 
waardoor er een fraai en onvoorspelbaar craquelé ef-
fect ontstaat. 
 

In de houtafdeling kan een kijkje 
worden genomen hoe er met de op 
het centrum aanwezige professione-
le houtbewerkingmachines allerlei 
objecten zoals, kasten, tafels en 
speelgoed worden gemaakt. 

 
De metaalafdeling, een oord voor specialisten, laat u 
zien hoe er op de machines b.v. onderdeeltjes voor 
uurwerken, stoommachientjes en boten worden ge-
maakt. 
In het lashok zal het autogeen, mig en elektrisch las-
sen worden gedemonstreerd. 
 
Tekenaars en schilders zijn bezig hun 
werken op het doek of op papier te 
zetten. De een naar eigen idee de 
ander naar voorbeelden of foto’s. 
 
Houtsnijders laten zien hoe je met kerfsnijden in linde-
hout, kersenhout of populierenhout met enkele basis-
vormen, ook wel drie – en zessnede genoemd, fraaie 
motieven kunt snijden. 
 
Boekbinders tonen de grondbeginselen van het boek-
binden, zoals de verschillende bindingen die nodig zijn 
voor het inbinden van boeken en tijdschriften. 
De deelnemers aan de afdeling naaldvakken laten u 
allerlei vormen van naaiwerk zien. 
 
Bij de leden van de hobby’s pergamano en papierde-
coratie, kunt u kijken hoe met perkamentpapier
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Wie weet waar de paarden uit Het Land van Ooit 
zich in Tongelre bevinden? 
 
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 tele-
foonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

Oplossing Wie Weet Waar augustus: 
Het betreft het stroomhuisje aan de Daalakkersweg. 
 
De prijswinnaars zijn Stan en Bart van den Dungen. 

(pergamano) en papier kaarten, boekenleggers en sie-
raden worden gemaakt. 
 
De deelnemers aan de hobby kartonnage laten u zien 
hoe door gebruik te maken van diverse technieken en 
sierpapier mooie doosjes en mappen worden gemaakt. 

 
Kalligrafen laten u kennismaken met de 
kunst van het schoonschrijven. 
 
 

De hobby glas bewerken of verwerken is op 
het centrum een in populariteit stijgende 
hobby.Op de open dag kunt u kennismaken 
met het glas fusen en slumpen, tiffany en 
glas in lood. 
 
Kortom een goede gelegenheid om in een gezellige 
sfeer eens kennis te maken met het  

Stads Hobbycentrum Eindhoven.  
Paul Krügerlaan 55,  

5642 GH Eindhoven, tel. 040-281 73 76. 
 

Voor meer informatie kijk op 
www.stadshobbycentrum.nl 
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PROJECTAANVRAAG SPILCENTRUM 
TAFELBERGPLEIN GOEDGEKEURD. 

 
Goedkeuring voor projecten in SPILcentrum Ta-
felberg 
Projectaanvragen in het kader van “Doornakkers I” 
zijn goedgekeurd. SPILcentrum Tafelbergplein krijgt 
er daardoor een aantal schitterende voorzieningen 
bij. Voorzieningen voor de kinderen en de volwasse-
nen uit de wijk. 
De partners binnen “Doornakkers I” hebben op grond 
van ideeën van de bewoners samen een aantal pro-
jecten bedacht. Een schitterend initiatief, waar het 
SPILcentrum heel blij mee is. De volgende projecten 
gaan van start:  
 
- Kookproject,  
- Koffie inloop,  
- Bewegen op muziek voor vrouwen,  
- Buitenspelen onder begeleiding,  
- Eigenwijks persbureau en empowerment training. 
 
Al deze initiatieven worden voor de duur van 2 jaar 
bekostigd. Daarna is het de bedoeling dat het wordt 
overgenomen door vrijwilligers / buurtbewoners. 
Het SPILcentrum is zeer enthousiast over deze uit-
breidingen. Steeds meer komt dit centrum als een 
“SPIL in de wijk” te staan en dat is waar men naar 
streeft: De Tafelberg, een schitterende voorziening 
waar kinderen en volwassenen optimaal gebruik van 
maken.  
 
Activiteiten SPILcentrum schooljaar 2007-2008 
 
Spilcentrum Tafelberg heeft nog veel meer in huis: 
mocht u hierover meer willen weten bel dan 
040-2677150 en vraag naar Ankie Koch. 

 

 

Nieuws van uw wijkbibliotheek  
Herzenbroeken 

 
 
De komende periode gaan er bijzon-
dere dingen gebeuren in uw biblio-
theek. Allereerst is er onze nazomer-
actie met een tentoonstelling, waarin 
Spanje centraal staat.  
 

Vervolgens wordt op zaterdag 29 september in ons 
filiaal van 11.00 – 14.00 uur de Usui-Reiki-methode 
gedemonstreerd door Reiki-masters Marijke van Mul-
ken en Elaine Skinner. Zij waren ook aanwezig op de 
seniorendag vorig jaar. Als Reiki geactiveerd en ge-
bruikt wordt, werkt het helend. Reiki stimuleert het 
zelfgenezende vermogen dat in ieder mens aanwe-
zig is. Natuurlijk zullen wij voor informatieve boeken 
zorgen over Reiki, die u dan rustig thuis kunt bestu-
deren. 
 
En op 3 oktober begint 
de Kinderboekenweek 
met als thema ‘Sub 
Rosa- Boeken vol 
geheimen’. Daarom in 
deze week volop aan-
dacht voor geheimen, 
mysteries en verbor-
gen zaken in de Eind-
hovense bibliotheken.  
 
Ook in Herzenbroeken zal er een Mystery tour zijn. 
Tijdens deze superspannende speurtocht, los je puz-
zels op en ga je op zoek naar de geheimen in de bi-
bliotheek. Bovendien maak je dan kans op een 
iPod!!! Kijk voor alle activiteiten in de Kinderboeken-
week op www.obeindhoven.nl. 
 
En tot slot alvast wat aandacht voor de nationale 
campagne Nederland leest. Vorig jaar kregen velen 
van u het boek Dubbelspel. Dit jaar is gekozen voor 
‘De Gelukkige Klas’ van Theo Thijssen. U kunt dit 
boek van vrijdag 19 oktober tot en met vrijdag 16 no-
vember gratis ophalen op Herzenbroeken. Wij hopen 
dat er wederom levendige discussies zullen ontstaan 
over dit boek. 
Kortom er komen weer leuke (activi)tijden aan! 
 
Tot ziens in uw wijkbibliotheek. 
Het team van Herzenbroeken 
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Babysithoek 

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

Anne de  Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon:  251 67 75. 
Ervaren babysi tter. Bel  voor een kennismakingsgesprek. 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR 
EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Te lefoon 281 26 57 of 
06-153 17 910. Ik ki jk er naar  ui t om bi j u op te passen. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 23  
september 10.00 uur Ds. C. Mondt 

Zondag 30  
september 10.00 uur Ds. B. van Haarlem 

Zondag 7 
oktober 10.00 uur Ds. E. van Sluijs  

Zondag 14  
oktober 10.00 uur Ds. M. van Duijn 

Zondag 21  
oktober 10.00 uur Ds. E. van Sluijs  Jennifer IJzermans (1991) Sat ijnvlinderlaan 61.  

Telefoon: 281 16 54 
Ik wi l  graag in het  weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar). 
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Myrthe van Poppel (1990),  Mortierlaan 14.  
Telefoon: 207 03 80. Ik zou graag wi l len oppassen.  Bel  
voor een kennismakingsgesprek. 

Marike Lammers (1991) Piersonhof 2. 
Telefoon 281 76 30  
Ik wi l  graag in het  weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar). 

 
SOCIAAL RAADSLIEDENWERK  

ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 

Wilt u zich graag inzetten voor mensen in uw omgeving? 
En bent u handig met het invullen van onder meer aan-
vraagformulieren en inschrijvingsformulieren?  
Meldt u zich dan aan als vrijwilliger van het Sociaal 
Raadsliedenwerk van Welzijn Eindhoven. 
 
Door de uitbreiding van de spreekuren is het Sociaal 
Raadsliedenwerk op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Soci-
aal Raadsliedenwerk helpt mensen die behoefte hebben 
aan informatie en advies op sociaaljuridisch gebied.  
Wat zijn de taken van een vrijwilliger?  
 
Als vrijwilliger helpt u mensen met het invullen van allerlei 
soorten formulieren: over inkomsten, zorgtoeslag, huurtoe-
slag, huisvesting, juridische zaken of onderwijs. Dit doet u 
tijdens de spreekuren van het Sociaal Raadsliedenwerk.  
 
Meer informatie 
Het Sociaal Raadsliedenwerk vindt plaats op een van de 
informatie & adviespunten van Welzijn Eindhoven.  
Bel voor meer informatie met Welzijn Eindhoven op (040) 
219 37 32.  

HARTELIJK DANK! 
 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de sta-
pels post die onze kapsters Kitty en Petra van belangstel-
lende klanten mochten ontvangen naar aanleiding van de 
geboorte van hun kinderen. Geweldig! 
 
Kitty kreeg een gezonde dochter genaamd Mirthe en Petra 
een flinke zoon die de naam Dave heeft gekregen. Met 
iedereen –ook met de jonge vaders- gaat het prima. 
 
In de kapsalon draait alles op volle toeren en wordt de 
tijdelijke afwezigheid van Kitty en Petra opgevangen door 
mevrouw v/d Heijden, Thera, Dionne en Romy. Na hun 
zwangerschapsverlof starten Kitty en Petra weer met hun 
werkzaamheden. 
 
Nogmaals hartelijk dank en graag tot ziens in onze salon. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thera v/d Heijden 

Sebast iaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar  een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar  wie u op zoek bent! 
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ZWERFVUIL 
 
Misschien wandelt of fietst u wel eens in ons mooie bui-
tengebied: de Loostraat, de Molendijk, de Zeggeweg, 
de Schuurstraat of de Daalakkersweg (langs het 
spoor)?  
Dan is het u wellicht opgevallen dat daar bijna geen 
zwerfvuil meer ligt. Dit in tegenstelling tot enkele maan-
den geleden.  
 
Als buurtbewoners ergerden wij ons zo aan de troep, 
dat we zelf maar begonnen zijn met opruimen.  
Bij ieder wandelingetje nemen we een grote plastic zak 
mee en een zogenaamde grijpstok om het vuil op te 
kunnen rapen. Dit gaat hiermee wonderlijk gemakkelijk.  

Wij zijn trots op het resultaat.  
Natuurlijk kunnen we niet heel Tongelre buiten de rond-
weg “adopteren”. 
Daarom zou het fijn zijn als er meer buurtbewoners 
zouden zijn, die andere (hun eigen?) straten voor hun 
rekening willen nemen.  
Iemand die daar serieus interesse in heeft kan (wellicht) 
via ons een dergelijke grijpstok krijgen. Overigens zijn 
ze zo nu en dan ook voor 7 euro te koop bij onder an-
dere de Lidl.  
 
Wij hopen op veel belangstelling, zodat deze wijk van 
Eindhoven misschien wel de schoonste wordt van het 
land? 
En natuurlijk hopen we ook dat onze geachte buurtbe-
woners, waar toch een groot deel van het zwerfvuil van-
daan komt, het niet meer op straat gooien, zodat wij in 
de toekomst “werkloos” worden.  
Paul Theelen en Maria Coolen, tel. 040-2814621,  
e-mail L.Theelen@onsneteindhoven.nl. 

OPROEP VOOR 
COLLECTANTEN 

 
In de week van 5 november 2007 heeft de Stichting 
Alzheimer Nederland haar jaarlijkse collecte. In Eindho-
ven zijn inmiddels 125 collectanten actief. Een respec-
tabel aantal, maar deze collectanten kunnen slechts 
een klein deel van Eindhoven belopen. Daarom ben ik 
op zoek naar collectanten in alle delen van Eindhoven. 
De oproep kunt u downloaden van de collecte site van 
Alzheimer-Nederland: 
 
U kunt u telefonisch aanmelden bij; 
Marjo Schepers, tel: 040-8443578 
of via m.schepers@alzheimer-nederland.nl 

WELZIJN EINDHOVEN  
HOUDT SENIOREN 

IN BEWEGING. 
 

Bent u ouder dan 55 en heeft u na 
deze wisselvallige zomer weer zin 
om in beweging te komen? Dan no-
digt Welzijn Eindhoven u uit om een 

gratis proefles te komen nemen bij één of meer van de 
hieronder genoemde MBvO groepen bij u in de buurt.  
MBvO staat voor Meer Bewegen voor Ouderen. Het 
activiteitenaanbod in Tongelre bestaat uit: gymnastiek, 
swinggym, dansen, hatha yoga en seniorfit. Er zijn ook 
MBvO-groepen bestemd voor allochtone vrouwen. 
 
Hatha Yoga: kosten € 26,40 per kwartaal 

van 16.00 tot 16.45 uur in de dependance van 
‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128. 

Gymnastiek :kosten € 17,75 per kwartaal 
woensdag van 9.00 tot 9.45 uur en van 10.00 tot 
10.45 uur in de dependance van ‘t Oude Raadhuis, ’t 
Hofke 128. 

Swinggym (Vanaf 50 jaar): kosten € 20,- per kwartaal 
dinsdag van 12.30 tot 13.15 uur in de sporthal van 
het Karregat. 

Dansen: kosten € 17,75 per kwartaal 
donderdag van 11.00 tot 11.45 uur in de Fontein, 
Bloemfonteinstraat 64. 
vrijdag van 11.00 tot 11.45 uur in de dependance van 
‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128. 

Seniorfit: kosten € 26,40 per kwartaal 
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur(inclusief pauze) in 
Sporthal Karregat Gymnastiek voor allochtone vrou-
wen: kosten € 17,75 per kwartaal 
donderdag van 13.15 tot 14.00 uur in de Fontein, 
Bloemfonteinstraat 64. 

Voor verdere informatie kunt u bellen naar 219.36.61 
en vragen naar Anja Alink. 

 

TONGERICK 
 
Op Poeijers daar woonde een vrouwke 
da buiten liep met een kauwke 
Die vogel wilde graag vluchten 
vooral met heldere luchten 
Maar da ging nie, want hij zat vast aan een touwke 
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Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kunnen profiteren.  

Wij zijn benieuwd naar uw reacties!   
Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs. 

 
 

 
RIJSTSALADE  

MET KERRIEMAYONAISE 
 
Ingrediënten: 
∗ 2 pakken rijst 
∗ 1 blikje maïs ( 0,2 liter ) 
∗ 1 rode paprika 
∗ 1 groene paprika 
∗ 1 gele paprika 
∗ 2 blikken gemengde fruitcocktail ( 1 liter ) 
∗ 50 gram rozijnen 
∗ 1 blikje witte druiven ( 0,2 liter ) 
 
Kerriemayonaise: 
 
∗ 1 potje mayonaise ( 0,75 liter ) 
∗ 1 eetlepel kerriepoeder 
∗ 2 eetlepels gembernat 
∗ yoghurt, biogarde of crème fraîche ( 0,5 liter ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
Bereiding: 
 
∗ Rijst koken en af laten koelen 
∗ Paprika's wassen en in blokjes snijden 
∗ Fruitcocktail en druiven uit laten lekken 
∗ Ingrediënten van de kerriemayonaise met elkaar 

vermengen 
∗ Ingrediënten van de rijstsalade met elkaar vermen-

gen 
∗ Kerriemayonaise en rijstsalade goed door elkaar 

roeren 
∗ Dit alles enkele uren op een koele plaats laten rus-

ten 
 
Eet smakelijk!  
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Gerimpelde aardappelen even in koud water leggen. Dan kunt u ze beter schillen. 

HARTELIJK DANK !!! 
 
Hierbij wil ik graag iedereen hartelijk danken voor de steun en interesse die ik heb gehad vanwege de problemen 
in verband met mijn baan bij het Oude Raadhuis. Problemen waar het Oude Raadhuis geen schuld aan had en 
niets aan kon doen.  
Alles is toch nog goed gekomen, dat betekent dat ik deze baan toch behoud en niet zonder werk kom. Een en an-
der door protest en een handtekeningenactie. Deze handtekeningenactie is gestart en uitgevoerd door Annie 
Striekwold, Tiny Haans en Yvonne Tielemans, dames nog hartelijk dank! 
 
Daarom ook allen nogmaals hartelijk dank!!! 
 
Hennie Koch. 
Jullie conciërge/beheerder van de Stichting Wijkcentrum t Oude Raadhuis. 

Recept van de maand september. 
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Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 
Ceramlaan 10,  
5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@orange.nl 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Wij, fysio- en manueeltherapeuten van het Centrum Fysio- en Manuele therapie “Tongelre” willen ook graag 
ons steentje bijdragen aan “Rond ’t Hofke”. 
 
We willen dit gaan doen door in elk nummer een column te schrijven over een klacht/aandoening die door 
ons te behandelen is en waarvoor u niet eerst naar de huisarts of specialist hoeft. 
 
Allereerst stellen we ons aan u voor. Zo’n 30 jaar geleden zijn wij als kleine praktijk begonnen in de Generaal 
Bothastraat (samen met Ruud van Soolingen), om vervolgens zo’n 18 jaar geleden te verhuizen naar de 
praktijk aan de Ceramlaan 10 tegenover het medisch centrum. 
Velen van u zullen ons (Hennie Cox, Monique Webb, Janny Gudden, Frank Delemarre en Bart van Houten) 
wel kennen, maar misschien kent nog niet iedereen het werk van de fysiotherapeut. Vandaar dat we een kor-
te omschrijving van onze werkzaamheden geven. 
 
De fysiotherapeut is een specialist van het bewegingsapparaat. Het menselijk lichaam is een goed georgani-
seerd en gecoördineerd geheel van botten, spieren en zenuwen. Op het moment dat u klachten aan het be-
wegingsapparaat krijgt, ontdekt u dat veel houdingen en bewegingen niet meer vanzelfsprekend zijn en u in 
uw dagelijks functioneren, werk, sport of hobby belemmeren. De fysiotherapeut kan u dan helpen. 
 
In onze praktijk zijn  4 fysiotherapeuten ook gespecialiseerd  in manuele therapie. Zij worden in de volksmond 
ook wel krakers genoemd. De manueeltherapeut is met name op zoek naar de oorsprong van de klacht en 
minder naar de symptomen. Vaak is die oorsprong gelegen in een beperking van de wervelkom of aangren-
zende gewrichten. Vooral bij rug-en nekklachten. Door middel van mobilisatietechnieken (o.a. “kraken”) wor-
den deze beperkingen opgeheven, waarop een patiënt zich weer beter en pijnloos kan bewegen. Soms hoor 
je bij deze technieken een krakend geluid. 
 
Sinds 1 januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om eerst naar een huisarts of specialist te gaan voordat u 
bij ons terecht kunt. Als iemand zich aanmeldt met een klacht, wordt er op korte termijn een afspraak ge-
maakt voor een screening. De fysio-/manueeltherapeut kijkt of hij/zij de klachten kan behandelen en of er 
symptomen zijn die eerst door de huisarts gezien moeten worden. Zo ja, dan wordt de patiënt eerst naar de 
huisarts verwezen. Indien medisch noodzakelijk bestaat de mogelijkheid om u aan huis te behandelen. 
 
Alle verzekeraars vergoeden fysio-/manuele therapie vanuit de aanvullende verzekering.  
Het aantal dat vergoed wordt hangt af van de soort aanvullende verzekering. Dit is in uw polis terug te vin-
den. U bent vrij in de keuze van uw fysiotherapeut. 
 
Na deze introductie zal er in de volgende Rond ’t Hofke dieper op een klacht ingegaan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hennie Cox,  
Bart van Houten, 

Janny Gudden,  
Frank Delemarre, 

Monique Webb, 
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DE HEILIGE ISIDORUS II 
 
In het augustusnummer van dit blad vertelde ik u 
over de heilige Isidorus van Sevilla. De bijnaam 
Sevilla duidt al aan dat er meerdere Isidorussen 
als heiligen bekend staan, namelijk acht in getal. 
Nu is het zo, dat ik van een ‘Tongelrese’ Isidorus 
nog nooit gehoord heb. Emile van Gestel wees 
mij hierop en stuurde het onderstaand verhaal. 
Met wat aanpassingen wil ik het u niet onthou-
den. 
 
Het beeld van de heilige Isidorus in de Sint Martinus-
kerk behoort mogelijk bij het agrarische verleden van 
Tongelre. Hij wordt hier afgebeeld als landbouwer. 
Gewoonlijk wordt deze heilige uitgebeeld in Spaanse 
boerendracht met een schoffel in de hand, een zeis 
of de hand aan de ploeg. 
 
Uit de historie van Tongelre blijkt, dat zij van oudsher 
vooral een agrarische samenleving is geweest.  
Het bestond uit een viertal gehuchten, te weten: Ton-
gelre, Klein-Tongelre, Poeijers en Urkhoven met 
Doornakkers en Rooiakkers. Om de bewoonde ker-
nen lagen bouw- en weilanden. Daarnaast waren er 
gemeenschappelijk gebruikte woeste gronden, de 
gemeint. De bewoners konden er schapen weiden, 

bijenkorven plaatsen en plaggen steken voor de pot-
stal. Tegen betaling kon men ook turf steken of hout 
sprokkelen. Het agrarische leven van weleer… 
 
Tongelre is in 1920 een stadsdeel geworden, deel 
van de industrie-stad Eindhoven. De agrarische sa-
menleving is verstorven en Tongelre telde in 2005 
nog één boer. 
 
Isidorus van ‘Tongelre’ werd geboren rond 1070 op 
het Spaanse platteland in de nabijheid van Madrid. 
Op jonge leeftijd trad hij als landknecht in dienst bij 
een baron. Hij onderscheidde zich door trouwe 
plichtsvervulling, gebed en liefdadigheid. 
De legende verhaalt, dat collega’s van hem uit af-
gunst aan de baron vertelden, dat Isidorus zijn werk 
verwaarloosde en in plaats daarvan voortdurend 
bad! Toen zijn werkgever onderzocht of deze bewe-
ringen wel klopten, zag hij twee witte stieren door  

een engel begeleid het land ploegen, terwijl Isidorus 
geknield in gebed zat. Een ets met deze voorstelling 
van Francisco Goya kan men in de Nationale Biblio-
theek van Madrid bewonderen. 
Met zijn vrouw Maria de la Cabeza leefde hij een le-
ven van gebed en arbeid. De ‘Tongelrese’ Isidorus 
overleed in het jaar 1130 en werd begraven in de 
Sint Andreaskerk in Madrid. Hij werd de patroonheili-
ge van deze stad.  

 
Om zijn voorbeeldig leven wordt hij op 12 maart 
1622 heilig verklaard door Paus Gregorius XV en 
wordt al spoedig als patroon van de boerenstand 
vereerd. In de kerkelijke kalender vindt men zijn 
naamdag op 15 mei. 
 
Met dank aan Emile van Gestel, 
 
Peter van Kuijen 
  

Isidorus en Maria 
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Beste lezers, 
 
 
Het schooljaar is voor de kinderen van basisschool De Boog 
weer begonnen. Na een feestelijk welkom met een versierd 
plein en muziek (gepresenteerd door juf Maike en juf Joyce) 
stelde de nieuwe (ad interim) directeur Willem Pronk zich 
voor. Tevens konden de kinderen en ouders kennismaken met 
juffouw Audrey die juffrouw Martje als Interne begeleider 
vervangt. Alle kinderen van groep 3 die voor eerst op “de grote 
school” kwamen werden door een haag van oudere kinderen 
welkom geheten en mochten zo naar binnen.  
 
 

Wat de kinderen uit groep 3 van juf Astrid en Marieke van hun eerste week op school vonden kunt u hieron-
der lezen: 
Nadir: “Heel leuk, we hebben nu een sokkenpop gemaakt, die is heel mooi”. 
Leroy: “Ik vond het schrijven heel leuk en het maken van de sokkenpop niet moeilijk”. 
Angel: “We kunnen al rekenen en schrijven. Ik kan roos, sok en maan schrijven”. 
Joeri: “We zitten niet meer in een kring maar hebben allemaal ons eigen tafeltje en zitten in 

groepjes”. 
Chanique: “We krijgen nu gym in een hele grote gymzaal waar we heel hard in kunnen rennen, 

er staan ook veel grote gymspullen”. 
Joli: “Na de eerste week konden we allemaal al roos schrijven en toen kregen we ook nog een echte roos mee 

naar huis”. 
 
Meneer Huub de Pon 
Helaas is einde van het schooljaar ook onverwacht “meneer Huub” overleden. 
Meneer Huub heeft 30 jaar les gegeven aan basisschool De Boog. Heel veel 
mensen in Tongelre (en elders) hebben bij hem in de klas gezeten. Bij meneer 
Huub was er op vrijdagmiddag altijd tijd voor een kopje thee met een koekje 
erbij. In maart jl. hebben wij op school nog zijn pre-pensioen gevierd waarbij 
hij nog veel (oud) leerlingen de hand heeft geschud. Hij bleef altijd betrokken 
bij De Boog. Zo was meneer Huub ook nog op de musicalavond van groep 8 om 
mee te genieten. We zullen hem missen! 
 
Nieuwe kinderen 
Wanneer u uw kind op basisschool De Boog wilt aanmelden kunt u contact opne-
men met de school (tel. 281 17 60). De school nodigt u dan uit voor een kennis-
makingsgesprek. Dit is geheel vrijblijvend. Na dit gesprek kunt u uw kind in-
schrijven. 
 
U kunt altijd op de site van basisschool De Boog veel foto’s en verhalen van de 
activiteiten van de kinderen lezen. 
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

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

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 2007 in het bezit te 
zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is: 
‘kanarievogel’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Mw. Herps  
Ferrarispad 11 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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BEUGELZAAG 
BLOEMPOTTEN 
DAMESFIETS 
EMMERS 
GIETER 
GRASMAAIMACHINE 
HEGGENSCHAAR 
HELMEN 
HOUTBLOKKEN 
HOUTSKOOL 
KAMPEERARTIKELEN 
KINDERZITJE 
KRUIWAGEN 
MATTENKLOPPER 
MOTOROLIE 
ONKRUIDVERDELGER 

OPENHAARDHOUT 
OUD PAPIER 
SCHROEVENDRAAIEN 
SKATEBOARD 
SNEEUWKETTINGEN 
TERPENTINE 
TUINGEREEDSCHAP 
VOGELHUISJE 
VOORRAADKAST 
VUILNIS 
WASBENZINE 
WASKNIJPERS 
WASLIJN 
WERKHANSCHOENEN 
ZAKLAMP 
ZEEM 

I A A M S A R G S R E P T U I N G E R E 

M D S C H O E N E N P IJ R E I A A R D E 

A N O L B T U O H O S N E T S A K D N D 

C A K Z L E G U E B R K T Z S D D A E S 

H H K A O M E E M M E S O A N A O A V C 

I K E A E E V Z A P M A L K IJ M N R E H 

N R N G M P O T T E N W A S L E K R O A 

E E W T E R G K T E S T E I F S R O R P 

N W A E V N E L E K I T R A R T U O H D 

E J S I U H L K N K L O P P E R I V C R 

S E B G I M O R E G L E D R E V D S S A 

N J E E L U N U T R E I P A P D H K H A 

E T N N N I S I W A G E N A M U O A E H 

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

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

W R E D N I K N B I O E K D R A O B E P 

K E T T I N G E N E M H R A A H C S N O 


