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Herfst 
 
We zitten volop in de herfst. Het blad van de bomen is al volop ge-
kleurd en vele bomen verliezen hun blad. De akkers raken leeg en 
de temperatuur is vooral in de nachten al een behoorlijk stuk ge-
daald. De eenjarige planten leggen het loodje en de kuipplanten 
moeten naar binnen. De tuinmeubelen zijn al binnengehaald en de 
kachel moet af en toe de temperatuur binnenshuis wat verhogen. 
 
De herfst is voor sommige mensen het begin van de winter en 
voor anderen is het een verlengstuk van de zomer. Zeker is dat de 
dagen korter worden en zeker nadat de klok een uur teruggezet is, 
lijkt het alsof het jaar aan het afsterven is. 
Als we naar het werk gaan is het nog donker en voor velen is het 
ook weer donker als ze naar huis gaan.  
Natuurlijk is het niet zo triest als het lijkt. Het is jammer dat de 
zomer voorbij is, maar we delen onze dagen anders in. We verma-

ken ons met andere dingen en maken eerder tijd voor vereniging 
en binnensporten. Thuis doen we misschien wat vaker een spelle-
tje of brengen we onze administratie op orde. En misschien heb je 
dan even tijd om een mooi vakantieverhaal op papier te zetten of 
eens een stukje te schrijven over de vereniging waar je lid van 
bent. Wij zijn blij met deze verhalen en stukjes en plaatsen ze 
graag in ons blad.  
 
En zo leven we langzaam naar de feestdagen toe. Eerst vieren we 
Sinterklaas en dan komen Kerst en Nieuwjaar. Gezellige knusse 
feesten, maar het mooiste is dat na deze feesten de dagen weer 
beginnen te lengen en we weer reikhalzend naar de lente uitzien.  
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Even voorstellen! 
Mijn naam is Geert Tip- gepensioneerd N(ederlandse)  
S(poorwegen)-er- en sinds 1976 met volle tevredenheid 
wonende in het stadsdeel Tongelre. 
 
Van Amsterdam naar Eindhoven 
Eind 1975 kreeg ik het verzoek of ik interesse had in een 
overplaatsing- van mijn toenmalige standplaats Amster-
dam- naar Eindhoven om daar een ontstane vacature 
van een pensioengerechtigde op te vullen. Deze collega 
wilde van zijn pensioen gaan genieten in zijn geboorte-
streek Twente. Na wat overwegingen binnen het gezin, 
bestaande uit mijn echtgenote en twee zoons, werd be-
sloten deze stap te wagen. 
 
Omdat dit deel van Brabant en in het bijzonder Eindho-
ven voor ons onbekend terrein was, werd besloten om 
op een zondag daar eens een kijkje te gaan nemen. Bij 
het binnenkomen in Eindhoven (Kennedylaan) zagen we 
de hoge flats aan beide zijden van de weg en meteen 
stond het voor ons al vast dat we daar niet zouden gaan 
wonen. Dit deel van Eindhoven had teveel overeenkom-
sten met Amsterdam waar wij toen ook 4-hoog in een 
flat woonden. Gelukkig werd ons kort daarna onze huidi-
ge ruime eengezinswoning in de Wapendragerstraat 
aangeboden waar wij nog steeds tot volle tevredenheid 
wonen. 
 
Niet alleen de woning, doch ook de landelijke rust in de 
directe omgeving (omgeving Loostraat), de spreekwoor-
delijke Brabantse gemoedelijkheid en de opvang van de 
buurtbewoners waren voor ons iets waardoor we snel 
geacclimatiseerd raakten en ons hier nog steeds thuis 
voelen.  
 
Natuurlijk waren er ook zaken waar wij niet aan gewend 
waren zoals de zogenaamde ‘Philipsvakantie’ waarin bij-
voorbeeld alle bakkers gesloten waren en de stad uitge-
storven leek. Andere zaken die wij vanuit de Randstad 

niet kenden waren de gilden, het carnaval- wat door ons 
allen sinds die tijd gevierd wordt- en de zogenaamde ge-
huwdenbals.  
 
Hobby’s 
Al snel werden wij eens meegenomen naar een dergelijk 
bal bij De Kers in Oerle. En omdat wij nogal dansliefheb-
bers zijn, waren we gelijk verkocht en gaan tot op de 
dag van vandaag nog steeds dansen, zij het niet meer in 
Oerle doch in Valkenswaard. Ook op dinsdagavond gaan 
we dansen in de Dependance van het Oude Raadhuis 
waar ik meestentijds de dansmuziek verzorg. 
 
Ook het Oude Raadhuis heeft een belangrijke rol in ons 
“thuisgevoel” gespeeld. Was het aanvankelijk mijn 
vrouw die al gauw de weg hier naartoe gevonden had 
door zich onder andere aan te sluiten bij de zwemgroep, 
ook ik werd kort na mijn pensionering in 1992 door Tini 
Haans gevraagd of ik geen zin had om als vrijwilliger in 
het bestuur van het Oude Raadhuis zitting te nemen en 
daarnaast met een groepje andere vrijwilligers maande-
lijks activiteiten te organiseren.  
 
Ik doe dit tot op heden nog steeds met veel plezier. He-
laas veroudert ook dit bestuur, vandaar regelmatig de 
oproep in Rond ‘t Hofke voor nieuwe leden. Mochten er 
onder de lezers mensen zijn die wat tijd willen besteden 
aan dit werk, kom dan eens praten. Het mag toch niet 
zo zijn dat wat jarenlang opgebouwd is voor de Tongel-
rese gemeenschap verloren zou gaan. 
 
Mijn werk bij de Nederlandse Spoorwegen 
Over mijn werk bij Nederlandse Spoorwegen kan ik kort 
zijn. Ik ben daar in 1955 begonnen als leerling-machinist 
en heb toen nog ongeveer 3 jaar op stoomlocomotieven 
gereden. Na het verdwijnen van de ”stoom’’ volgden de 
diesel en elektrische tractie.  
 
Nadat ik met goed gevolg een 2-jarige bedrijfsstudie had 
afgerond, kreeg ik kort daarna  in Amsterdam de super-
visie over de toenmalige Trans Europ Treinen (TEE) 
waarmee dagelijks vanuit Amsterdam naar Zurich en Pa-
rijs vice versa gereden werd.  
 
Hierna volgde de eerdergenoemde overplaatsing naar 
Eindhoven waar ik de sector Tractie en Materieel onder 
mijn beheer kreeg. Deze sector bestond uit machinisten, 
storingmonteurs en technisch personeel in de werkplaats 
aan de Fuutlaan. Maar ook een in Eindhoven aanwezige 
grote spoorwegongevallenorganisatie behoorde tot de 
sector. 
Al met al ongeveer 300 mensen. 
 
Was er in die tijd één bedrijf onder de naam de Neder-
landse Spoorwegen, op dit moment maken plus minus 
30 spoorwegbedrijven gebruik van het spoorwegnet 
waardoor de zaken niet altijd verlopen zoals het zou 
moeten. Dit alles is een gevolg van de privatiseringsgolf 
die ons land helaas overspoeld heeft. 
 
Wat de ongevallenorganisatie betreft zijn wij tijdens mijn 
periode bij de Nederlandse Spoorwegen helaas een aan-

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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tal malen voor zeer grote ongevallen uit moeten rukken. 
Vermoedelijk herinnert u zich Heeze [3maal], Boxtel, Til-
burg, Nijmegen en Breda nog, om maar enkele ongeval-
len te noemen.  
Mijn taak bestond dan in grote lijnen uit het vaststellen 
van de oorzaak, het maken van een plan van aanpak en 
het coördineren van de werkzaamheden. Een en ander 
in overleg met andere diensten om later deel uit te ma-
ken van de onderzoekscommissie. 
Deze commissie wordt tegenwoordig voorgezeten door 
de heer Pieter van Vollenhoven. Het verschil is echter 
dat wij indertijd probeerden de uitslag van een onder-
zoek binnen 4 weken te realiseren, wat meestal lukte, 
maar dat men daar tegenwoordig veelal een half jaar tot 
een jaar over doet. 
 
Tot slot geef ik bij deze De Wisselpen over aan mijn me-
de buurtbewoonster; 
Karin Boonman. 
 
Het gaat u allen goed!  
 
Houdoe. 
 
Geert Tip  
 
 
 
Feest; de 60ste verjaardag van Frans Langenhuijsen, 
 
Als er 'bij de Tongelrese bevolking, die woont in t Hofke’, 
iets te vieren is dan valt het op dat de versiering meestal 

niet alleen binnenshuis is. De afgelopen jaren heeft al van 
alles in en op de straat gestaan.  
Een heks op het dak, een complete wc op straat, poppen 
die uit hun dak gaan (boven op het dak), markiezen voor 
de ‘markies’ en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Dus toen we naar de Wasvenboerderij gingen verhuizen 
dachten wij: "geen versieringen meer voor ons". 

Maar het ging anders... .... 
27 September j.l.; Frans werd 60 jaar. Hij werd om 8.00 
uur wakker gemaakt door fluitende en ratelende kinderen, 
een hele grote vogelverschrikker in de tuin met daarop de 
tekst d'n ouwe verjaagt kauwe. 
  
Maar dat was nog niet alles. Er stond een echt boerenont-
bijt op het terras klaar. Warme eieren, koffie, thee, eigen 
gemaakte jam, vers gebakken broodjes (door bakker Ralf) 
en wij dus met 25 mensen smikkelen en smullen in de 
kauw. Ook was er een mand met allemaal kauwe ka-
dootjes; onder andere een pak kauwkauw, kauwe snevel, 
kauwschotel, kauwe kak en kauwseband. 
Het was een leuk begin van een verjaardag. 

 
Lieve mensen nog kei bedankt! 
 
Frans en Ans Langenhuijsen 
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BEZORGERS IN HET ZONNETJE 
 
Op zaterdag 4 oktober konden we onze zeer gewaardeer-
de wijkbladbezorgers weer bedanken voor hun inzet het 
hele jaar. 
 
Er werd een film vertoond over het leven in Oud-Tongelr 
omstreeks 1942, gemaakt door Kapelaan Van de Pas.  

 
Deze werd door Loek Ketelaars op ludieke wijze van  
commentaar voorzien, waar nodig aangevuld door mw. 
De Graaff-Chatrou en het publiek. Ook door de presenta-
tie van Tonny van zijn nieuwe boek, 'Tongelre nog an 
toe' over Tongelre uit vervlogen tijden. 
 
BEZORGERS BEDANKT! 
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Lieveheersbeestjes, dat zijn toch wel dé knuffeldiertjes 
onder de insecten. Iedereen kent ze en het is zelfs de 
mascotte tegen het zinloze geweld. 
Er worden nogal wat volksnamen gebruikt, zoals: onze-
lieveheersbeestjes, Kapoentjes en engeltjes. 
Lieveheersbeestjes zijn kevertjes. Ze hebben een plat 
buikje en hun rug en kop vormen een half bolletje, als je 
het aan de zijkant bekijkt.  
 
Wist je dat er in België en Nederland samen zo`n 60 
soorten voorkomen. Er 
zitten dan ook zeer zeld-
zame bij, die alleen na 
lang zoeken gevonden 
kunnen worden. 
En wist je dat de meeste 
lieveheersbeestjes en hun 
larven uitstekende bladlui-
zen verdelgers zijn? Ze 
worden zelfs ingezet voor 
biologische bestrijding 
tegen bladluis in bijvoor-
beeld de glasteelt.  
 
Er zijn ook projecten gestart met lindebomen, ter bestrij-
ding van de lindebladluis, u weet wel van de plak op de 
auto`s in de zomer, als die onder zo’n boom staan. Die 
plak is een zoete afscheiding van de bladluis waar dan 
een schimmel op groeit, die zwart wordt, de zogenaamde 
roetdauw. Er worden duizenden lieveheersbeestjes losge-
laten als bladluis verdelgers. 
 
Er zijn ook lieveheersbeestjes die van plantenschimmels 
leven en er bestaan zelfs een paar vegetarische soorten. 
 
En dan die mooie kleuren: rood, zwart, geel en oranje. Er 
zijn lieveheersbeestjes met 2 stippen, 7 stippen en er zijn 
11-, 14- en 22-stippelige-lieveheersbeestjes, maar ook 
het oogvleklieveheersbeestje en het viervleklieveheers-
beestje. 

Tegen de winter kun je vaak grote groepen van deze 
kevertjes bij elkaar vinden. 
Als ze in gevaar zijn, ruiken ze niet zo lekker. Ze schei-
den een stinkende geur uit, waar de vijand niet zo blij 
mee is waardoor deze het lieveheersbeestje dan met 
rust laat. 
Al met al blijven het de knuffeldiertjes onder de insec-
ten. 
 
Met groengroet,  
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Tuintip van oktober: Vijveronderhoud 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Met het vallen van de bladeren in oktober is het tijd om 
de vijver op orde te brengen. Als u er in deze tijd van 
het jaar aandacht aan besteed heeft u er in het voor-
jaar voordeel van.  
 
Blad in de vijver 
Een grote hoeveelheid blad dat in de vijver terecht 
komt verstoort het vijvermilieu. Het is daarom verstan-
dig een vijvernet te installeren. Span een net over de 
vijver met behulp van grondpennen of rol het net aan 
de zijkanten op een lat. Maak het regelmatig leeg zodat 
het vijvernet boven het wateroppervlak blijft hangen. 
Wanneer al het blad in de omgeving gevallen en opge-
ruimd is kunt u het net weer van de vijver halen. Een 
grote hoeveelheid  bodemslib pakt u aan met bio-
oxidator. Dit middel versneld de afbraak van het slib op 
de bodem en is goed toepasbaar in de herfst. 
 
Vijverplanten 
Wanneer u vindt dat de vijver teveel is dichtgegroeid 
met zuurstofplanten, kunt u dit het beste laten wach-
ten tot het voorjaar. Als de onderwaterbegroeiing in 
het najaar wordt gesnoeid blijft herstel uit. Dit heeft 
meestal als gevolg dat er in het voorjaar daarop pro-
blemen zijn met algengroei. De beste tijd voor de snoei 
van zuurstofplanten is de eerste helft van de zomer. De 
oeverbeplanting kunt u wel snoeien waar nodig. 
 
Vissen 
Met het omlaag gaan van de temperatuur neemt de 
activiteit van de vijvervissen af. In de winter blijven ze 
dicht bij de bodem en bewegen ze zo min mogelijk. Het 
visvoer wat u tot nu toe heeft gebruikt is nu niet meer 
nodig. Om de vissen tijdens warmere periodes in de 
winter toch van voeding te voorzien is er speciaal win-
tervoer. Dit is licht verteerbaar en bevat minder calo-
rieën. 
 
Beluchting en filtering  
Het filteren van vijverwater wordt in de winter vaak 
stopgezet. Wanneer u een UV-C unit heeft geïnstalleerd 
dient u deze vorstvrij te bewaren. De filterpomp of fon-
teinpomp moet ook vorstvrij worden opgeslagen, tenzij 
deze voorzien zijn van een vorstbeveiliging. U bewaart 
een pomp onder water (dus bijv. in een gevulde em-
mer) om verweren van het materiaal te voorkomen. 
Om voldoende zuurstof in het vijverwater te krijgen is 
het aan te bevelen om de vijver te beluchten. Dit kan 
met één of meerdere beluchtingsstenen verdeeld over 
de vijver. 

7-stippelig lieveheersbeestje 

Larve van het lieveheersbeestje 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehou-
den ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting 
in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
Overledenen: 
Nelly van de Ven-Liebregts, 88 jr., Bernardplaats 
Miep Ibes, 87 jr., Vuurvlinderstraat 
Piet Jacobs, 75 jr., Mackaylaan 
Toos Mangelmans-Berkers, 102 jr., Molijnstraat 
  
Dopen: 
Sven van Tongeren 
Joanna van de Moosdijk 
Christiano Goldberg 
  
Huwelijk: 
Peter Hoekstra en Anja van Gerven, 27 september 
 

OP PELGRIMSPAD: 
"GA MEE OP TOCHT, JAARTHEMA 2008-2009 " 

Met een tekst van het jaarthema op pad. Begin van de 
tocht: zondagmorgen om 10.30 uur in de zijzaal van de 
Antoniuskerk. Na een pelgrimsgebed in de kerk rijden 
we met auto's naar het begin van de wandeling.  
We nemen een lunchpakket mee, want pas in de loop 
van de middag zijn we weer terug bij de Antoniuskerk. 
Opgave graag via parochiecentrum (281 13 24). Deelna-
me is kosteloos.  
Informatie pastor Theo v.d. Elzen ( 06-15 11 58 89) 
(parochie). 
 
Data en bestemmingen: 
9 november 2008 Veldkruis "De verkeerde Lieve Heer 
'Hageven/Plateaux ,grensgebied ten zuiden van Valkens-
w a a r d . 
29 maart 2009 Bijbels Openluchtmuseum :’Orientalis’ 
Heilig Landstichting, speciaal voor gezinnen met kinde-
ren. 
24 mei 2009 voettocht van Mariakapel Loostraat naar 
Antoniuskapel Nuenen, 
N.B. vertrek om 12.00 uur vanaf Mariakapel Loostraat. 
 
ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN 
Op zaterdag 1 en zondag 2 november wordt Allerzielen  

en Allerheiligen herdacht. Op zaterdag wordt een Aller-
zielen-dienst gehouden waarbij de gedachteniskruisjes 
worden uitgereikt, op zondag zijn er twee eucharistievie-
ringen. 
Beide kerkhoven zijn geopend van 26 oktober tot en met 
8 november van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Op dinsdag 11 november wordt om 10.00 uur in de Mar-
tinuskerk een Gildemis van het Martinusgilde 
(eucharistieviering) gehouden, met zang van het Marti-
nuskoor. 
Op zondag 16 november wordt om 11.00 uur in de Mar-
tinuskerk een Gildemis van het Martinusgilde 
(eucharistieviering) gehouden, weer met zang van het 
Martinuskoor. 
Op dinsdag 25 november wordt de derde Gildemis, nu 
van het Catharinagilde (weer een eucharistieviering), 
gehouden in de Martinuskerk om 10.00 uur. En ook hier 
zingt het Martinuskoor. 
 
In het weekend van 29 en 30 november start de advent, 
de voorbereiding op Kerstmis. 
Op dinsdag 16 december wordt in de Jozef en Mariakerk 
om 19.00 uur een boeteviering gehouden, een viering 
rondom vergeving en verzoening. 
 
KERSTAVOND 2008 IN DE JOZEF & MARIAKERK 
De Kerstavondviering om 19.00 uur in de Jozef & Maria-
kerk staat dit jaar in een bijzonder teken. De kerk zal, 
zoals iedereen weet, een grondige verbouwing onder-
gaan, in het kader van de verbouwing en nieuwbouw 
van het zorgcentrum aan de Molijnstraat. 
Deze Kerstviering zal daarom de laatste viering zijn in de 
Jozef & Mariakerk ‘oude stijl’. 
Daarvoor zal een project- of gelegenheidskoor in het 
leven geroepen worden om deze viering extra glans te 
geven. Momenteel hebben twaalf zangers en zangeres-
sen hun medewerking al toegezegd en het ziet er naar 
uit dat de groep nog groter zal gaan worden. Het koor 
zal de komende tijd gaan repeteren op donderdagavond 
van 20.00 uur tot 21.30 uur in de J&M kerk. Op donder-
dag 2 oktober is er om 20.30 uur een kennismakingsre-
petitie geweest voor die zangers die zich al aangemeld 
hadden. Op 9 oktober heeft de eerste repetitie plaats 
gehad. Iedereen die kan en wil meezingen is welkom. 
Daarom een hartelijke uitnodiging om mee te doen aan 
alle mensen die graag in koorverband deze ‘laatste’ vie-
ring willen opluisteren. De pastores, de parochie en de 
dirigent van het projectkoor stellen uw medewerking 
zeer op prijs. 
De zangers/zangeressen kunnen zich aanmelden op het 
parochiecentrum Molijnstraat, dan wel rechtstreeks bij 
de dirigent. De dirigent is bereikbaar via  281 06 46 of 
per e-mail: m.vandenberge@onsneteindhoven.n, 
dan wel per post:  
Ties van den Berge, Mackaylaan 38, 5631 NL Eindhoven. 
 
KERKHOVEN ST. CALIXTUS EN ST. MARTINUS 
De kerkhoven St.Calixtus en St.Martinus zijn i.v.m. Al-
lerheiligen en Allerzielen geopend van: 
 

26 oktober tot en met 8 november 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 
De stichting "St.Calixtus" kerkhof  is dringend op zoek 
naar een secretaris. We vergaderen 6 keer per jaar en 
de verwerking van het verslag en de correspondentie zal 
ongeveer 2 uur per week in beslag nemen. Inlichtingen 
kunt u inwinnen bij: T. Verhulst-Gudden (administratie), 
Merckthoef 9, 5641 GE Eindhoven. 281 29 20 

Parochiecentrum Tongelre 
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl 
 

Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur 

Normale 
diensten 

Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of woord- 
en communie-
dienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 
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SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jozua Gemeente Eindhoven 
Voorganger: J.J.Swinkels 
Telefoon: 040-2816645 
E-mail: pastor-
swinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl 
www.jozuagemeenteeindhoven.nl 
 
De kracht van God werkzaam zien worden in 
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving 
 
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur  
in de dependance van ‘t Oude Raadhuis. 
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. 
U bent van harte welkom! 
 
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond. 
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze 
wijk, onze stad, ons land en andere zaken. 
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven 
Aanvang: 20.00 uur. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 26 okt 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 2 nov 10.00 uur Ds. T. Boekestijn 

Zondag 9 nov 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 16 nov 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 23 nov 10.00 uur 
Ds. E. van Sluijs 
Herdenking overle-
denen 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN MID-

DAGDIENST. DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beste buurtbewoners, 
 
Het is weer zover! St.Nicolaas zal met zijn Pieten ook dit 
jaar er op uit trekken om onze wijk met een bezoek te 
vereren. En wel op onderstaande data: 
 
Zaterdag 29 november 2008  
"de Karpendonk" en "Koudenhoven" en de wijk 
“Beauregard” aan de Tongelresestraat 
 
Zaterdag 6 december 2008 het oude gedeelte van 
Tongelre rond de St. Martinus kerk. 

 
In de laatste 3 weken van oktober zullen onze collectan-
ten bij u langs komen voor een donatie. De collectanten 
zijn in het bezit van een door de gemeente afgegeven 
vergunning, die zij dan ook op verzoek graag tonen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw financiële steun; de kinderen 
zijn er blij mee. 
 
H. v. Dijk,  
voorzitter Sint Nicolaasvereniging. 

DE ADVENTSKERK IS GELEGEN AAN DE  
CAMPHUYSENSTRAAT 4. 

 
 

ZOEKEN IN HET GROEN 
 
We weten allemaal dat er een soort groot huis, lijkend 
op een kasteel, achter de Wasvenboerderij heeft ge-
staan en in 1930 is afgebroken. 
Over dit huis werd ruim 600 jaar geleden al geschreven  
in oude geschriften. De fundamenten zijn nog intact. 
 
Volgend jaar wordt het kasteel zichtbaar gemaakt door 
op de plaats van de fundamenten hagen te planten zo-
dat deze de muren zullen visualiseren. 
MAAR: er liggen nog een betonnen plaat en een fiets-
pad bij de plek waar het huis heeft gestaan; deze wor-
den verwijderd. Als dat gebeurd is gaan we: ZOEKEN 
IN HET GROEN. 
Dat houdt in dat we met behulp van metaaldetector en 
goeie ogen gaan zoeken naar resten uit het verleden: 
munten, scherven en andere voorwerpen. De gevonden 
voorwerpen worden direct tentoongesteld in de Schop 
van de boerderij en met de hulp van archeologen on-
derzocht en beoordeeld. 
 
Het is voor de jeugd van 6 tot 16 jaar 
Het gaat plaatsvinden op:  
zondag 9 november vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Als je het leuk vindt om mee te zoeken, kom dan ge-
rust. Misschien vinden we echt iets leuks uit vervlogen 
tijden ! 
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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 € 1,00 
 
⌚ Elke vrijdagavond 

Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken 
 
⌚ Dinsdagmorgen 
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 wijkcen-
trum. 
 

⌚ 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 zondagmiddag 

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
 
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, dar-
ten en …. buurten.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

Speelgoedbeurs 
 

Jongens en meisjes tot 15 jaar opgelet!!! 
 

Op 9 november organiseren wij voor jullie weer 
een speelgoedbeurs in ‘t Oude Raadhuis. 

 
Heb je speelgoed dat je zou willen verkopen?  

Grijp dan nu je kans en huur voor € 1,50 een tafeltje. 
 
Jullie mogen om 12.00 uur naar binnen om je spulletjes 

uit te pakken. 
De verkoop begint om 13.00 uur en sluit om 15.00 uur. 

 
Bezoekers van de beurs betalen € 0,70  entree. 

(Deze beurs is niet toegankelijk voor handelaren). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DE VLAGGEN MOGEN UIT !!! 
 
Ja, er is reden voor een feestje:  
’t Oude Raadhuis blijft het wijkcentrum. 
 
We gaan dus niet naar de school, maar houden ons 
zelfstandige bestaan in ons welbekende buurtcentrum. 
De kogel is eindelijk door de kerk. Al in 1991 stelden wij 
de gemeente deze oplossing voor. 
Het ziet er naar uit, dat er een goede vervanging van 
de Dependance in zit en dat ons ruimteprobleem goed 
wordt opgelost. 
Er zal nog wel wat water door de Kleine Dommel stro-
men voordat het zover is, maar het komt er toch van. 
 
We zijn al door heel veel mensen op verschillende ma-
nieren gefeliciteerd: mondeling, per telefoon of mail en 
we hebben zelfs op de dag dat het bekend werd, de 
Tongelrese vlag op ’t Hofke zien wapperen. 
 
Welnu, dat mag ook best: lang gewacht maar niet stil 
gezwegen, steeds gedacht en eindelijk gekregen! 
 
Dus: vlaggen uit !!! 
 
Bestuur ’t Oude Raadhuis 
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Recept van de maand oktober: pompoentaart 
door Gasterij in ‘t Ven 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten:  
 
 4 bladerdeeg plakjes  

 1 kg. Pompoenblokjes 

 300 gr. geraspte pittige kaas 

 15 pecannoten 

 10 eieren 

 50 gram zwarte olijven 

 1 tl. koriander poeder 

 1 tl. kaneel poeder 

 2 el. Bouillonpoeder 

 1 grote bekert crème fraîche 

 1 geperst knoflook teentje 

  
Bereiding: 
 
☺  Springvorm invetten, bladerdeeg in de spring-

vorm verdelen, in een voorverwarmde oven 
van 180 ˚C het bladerdeeg 15 min. voorbak-
ken. 

 
☺  In de tussentijd de eieren, crème fraîche, ko-

riander, kaneel, bouillonpoeder, geraspte kaas 
en de knoflook in een mengkom mengen. 

 
☺  Doe de pompoenblokjes, olijven, pecannoten 

en het eimengsel in de springvorm met het 
voorgebakken bladerdeeg. 

 
☺  Bak de taart in 30 minuten af in de oven op 

een temperatuur van 180 ˚C. Controleer of de 
taart gaar is door een mes in het midden van 
de taart te steken, als deze er droog uit komt 
dan is de taart gaar. 

 
Smakelijk eten 
Groetjes Roel. 

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. 

INGEZONDEN BRIEF 
 
Fatsoen 
 
Dit moet mij toch echt van het hart. Afgelopen zaterdag 
27 september werden er door een vereniging spullen 
opgehaald in de wijk, bedoeld voor verkoop op een 
rommelmarkt.  
De opbrengst hiervan komt uiteraard ten bate van deze 
vereniging. Maar wat zie ik nu? Tot mijn verbazing en 
boosheid natuurlijk, zie ik dat personen niet van de 
spulletjes af kunnen blijven en ze dus meenemen 
(pikken). 
Ik vind dit onfatsoenlijk, zelfs asociaal, want de op-
brengst is bedoeld om deze vereniging te laten voortbe-
staan of tenminste om iets extra´s te kunnen doen voor 
de jeugd. 
 
Welnu, ik heb misschien een oplossing waardoor de 
spullen niet meer op straat hoeven te blijven staan. 
Meer vrijwilligers met auto en aanhanger zodat de spul-
len meteen kunnen worden opgeladen. Een andere mo-
gelijkheid is om de spullen die de kinderen ophalen bij 
een van de bewoners in de voortuin te laten zetten, 
zodat er altijd toezicht is. 
Want laten we wel wezen, het is tenslotte allemaal voor 
onze kinderen dat de mensen hun spulletjes afstaan! 
 
Rob van der Aalst (adres bij de redactie bekend). 
 
 

 
IN DE BLOEMETJES 

 
Winnaars van het kermiskoningschieten 2008 op zon-
dag 28 september waren Eric Annal en Diny Haase. 
 
Dit vond plaats op Catharinahof, het gezellige gildehuis 
van het Tongelrese St. Catharinagilde, gelegen aan het 
Wasvenpad. 
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IN MEMORIAM MEVR. TOOS MANGELMANS-BERKERS. 

Zondag 21 september 2008 overleed, in het woonzorgcentrum “Tongelre” aan de Molijnstraat, in de leeftijd van 
102 jaar, Mevr. Toos Mangelmans-Berkers. 
 
Mevrouw Mangelmans of wel Toos Berkers was voor vele Tongelrese mensen een goede bekende. Jarenlang woon-
de ze aan de Tongelresestraat. 
Toos werd geboren op 18 mei 1906 als tweede telg in een gezin van 9 kinderen. Op heel jonge leeftijd leerde zij al 
de handen uit de mouwen te steken. Het gezin Berkers woonde in die jaren in Heeze. Toen Toos 16 jaar was over-
leed haar vader, een harde klap voor haar, zij was erg aan haar vader gehecht. Deze trieste gebeurtenis had tot 
gevolg dat het gezin de ambtswoning (vader werkte bij het spoor) moest verlaten en zij verhuisden naar Eindho-
ven, Tongelre, het jongste kind 9 maanden oud.  
 
Op 32 jarige leeftijd trouwde Toos met Eduard Mangelmans. 25 jaar lang woonden zij in het hartje van Tongelre 
aan de Tongelresestraat tegenover de Martinuskerk. Daarna verhuisden ze naar de Frans Snijderslaan. Al die jaren 
deelden ze lief en leed. Want ook dat laatste bleef hen niet bespaard. Samen kregen zij 5 kinderen waarvan zij er 
twee moesten afgeven, dat was een groot verdriet. Maar ze sloegen zich er doorheen. 
 
In het lange leven dat Mevr. Mangelmans beschoren was, heeft zij vele veranderingen meegemaakt. In haar jonge 
jaren beschikte men nog niet over de hulpmiddelen die tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld zijn.  
Jarenlang begon voor haar de wasdag op zondagavond met, in een koude schuur, het koken van de was. Op maan-
dagmorgen stond ze om 5 uur op. Buiten in weer en wind, zomer en winter was ze de gehele dag aan het werk met 
5 verschillende teilen, met bleek, blauwsel, stijfsel en gewoon spoelwater. 
 
Mevrouw Mangelmans was op en top moeder. Ze was er altijd voor haar kinderen, stimuleerde hen in hun studie en 
bakte de heerlijkste appelflappen, want dat was haar specialiteit. Als gastvrouw was ze in haar element. Verwennen 
en zorgen was haar passie en leven. 
Toen ze ruim 13 jaar geleden genoodzaakt was om naar het verzorgingshuis te gaan, was dat erg moeilijk voor 
haar. Ze had geen oven meer om te bakken en veel spullen konden niet mee. Maar het ergste was dat na twee 
maanden haar man overleed. Na 57 jaar huwelijk moest zij alleen verder. 
 
In het woonzorgcentrum aan de Molijnstraat vierde ze 18 mei 2006 haar honderdste verjaardag. Een mooie bank, 
die zij bij die gelegenheid aan het zorgcentrum schonk, herinnert nog aan die heuglijke dag. 
 
Tijdens die feestelijke dagen vertrouwde ze ons toe: “Ik heb een fijn leven gehad, ik had een lieve man, die altijd 
heel goed zorgde en ik heb schatten van kinderen.”  
Deze veelzeggende woorden en de grote belangstelling tijdens de uitvaartdienst in de Jozef en Maria-kerk, moeten 
voor haar kinderen en kleinkinderen een troost zijn wanneer zij in de komende moeilijke dagen de leegte ervaren 
die zij ongetwijfeld achterlaat.  
 
Wij wensen hen alle sterkte toe  
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EEN OCHTEND MEEDRAAIEN OP DE 
PEUTERSPEELZAAL 

 
In februari 2008 is mijn dochter voor het eerst op 
de peuterspeelzaal ‘t Hofke begonnen. De eerste 
dag vond ik dat best moeilijk maar mijn dochter 
zag dit heel anders en zei: “Dag mama”, en ik kon 
met een gerust hart naar huis toe gaan. Toen ik 
hoorde dat ouders ook een ochtend mee konden 
draaien (kijken) vond ik dat meteen erg leuk en 
meldde ik mij meteen aan.  
 
Op 18 september ging ik met mijn dochter naar de 
peuterspeelzaal. Alle ouders brachten hun kinderen 
en gingen weg maar ik met een andere ouder 
mochten blijven . Samen met nog twee andere 
kinderen speelde mijn dochter in de poppenhoek. 
Ik zat op een kruk erbij en speelde met de kinde-
ren mee dat de poppen gingen slapen.  

Toen was het tijd om in de kring te gaan zitten 
met de kinderen en elk kind werd begroet door een 
konijntje (handpop) met de naam Dotje. Elk kindje 
zei zijn eigen naam tegen Dotje. Ik vond het leuk 
om te zien dat Dotje van het ene kind een handje 
kreeg en van het andere kind zelfs een knuffel. Het 
is grappig om te zien dat de kinderen in een fanta-
siewereld leven.  
 
Na de kringactiviteit gingen we samen fruit eten en 
daarna gingen we knutselen. Vanuit de peuter-
speelzaal hebben we een boek te leen gekregen 
over slapen. In het boek staat ondermeer dat 
iedereen op een andere manier slaapt en dat Jos in 
zijn bed slaapt. Het boek sluit aan bij de knutselac-
tiviteiten. 
Zo mocht elk kindje een jongen of een meisje van 
papier kiezen. Ze kregen een pyjama van papier 
en deze mochten ze beplakken met lapjes stof. 
Daarna werd de pyjama op het kindje geplakt.  

Alle kinderen mochten op de rups zitten en Mary-
Lou vertelde het verhaal over Jos. Lucia pakte van 
de thematafel de dieren en liet deze aan de kinde-
ren zien. De kinderen zaten aandachtig te luisteren 
en mochten soms deel uitmaken van het verhaal. 
Zo mocht mijn dochter even als vleermuis spelen 
wat ze erg leuk vond om te doen.  
 
Na het mooie verhaal mochten alle kinderen buiten 
spelen op de buitenspeelplaats van de peuterspeel-
zaal. Hier stonden allemaal mooie fietsen en loop-
auto’s. Na het buitenspelen hebben de kinderen 
allemaal wat gedronken en werd het herkenbare 
liedje gezongen als teken dat de ouders mochten 
binnenkomen. Het was voor mij als ouder een ge-
zellige ochtend en leuk om te zien dat er zoveel 
tijd en aandacht aan de kinderen besteed wordt. 
 
Groetjes van Kristel Jungerius. 
 

 
DAHLIACLUB SINT MARTINUS : 

UITSLAG LOTERIJ 2008 
 
113-200-205-350-456-490-500-535-580-605-634-685-686
-715-735-817-827-897- 
1020-1050-1118-1120-1176-1191-1238-1247-1258-1282-
1310-1315-1356-1373-1385-1453-1480-1518-1533-1575- 
1687-1733-1746-1798-1817-1830-1856-1927- 
2017-2061-2074-2164-2183-2295-2307-2391-2503-2516-
2537-2579-2582-2596-2777-2933- 
3105-3149-3179-3211-3215-3222-3228-3259-3386-3412- 
3441-3479-3509-3518-3526-3548-3605-3617-3651-3670-
3815-3851-3886-3946-3989- 
4032-4072-4078-4325-4432-4444-4769-4834-4873-4899-
4997- 
5152-5310-5340-5441-5483-5613-5664-5746-5763-5764-
5778-5807-5833-5862-5880-5959. 
 
 
Prijzen zijn af te halen tot 1 november 2008 bij:  
Simon van Erp, Tongelresestraat 536.  
Tel. 040-2811454 Eindhoven.  
Afhalen bij voorkeur na 1800 uur 
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EEN DERDE BOEK OVER TONGELRE : 
DE LAATSTE GEHEIMEN ONTHULD! 

 
Een mistige herfstochtend op een doordeweekse dag. 
Iedereen haast zich naar school, het werk, of andere 
verplichtingen. Doch niet de redactie van uw wijk-
blad. Op weg naar een interview met Tonny van den 
Boomen, onlangs nog bestempeld als de kroniek-
schrijver van Tongelre, die ons heeft uitgenodigd om 
kennis te maken met zijn derde boek, genaamd Ton-
gelre nog an toe. Niet alleen worden we door de be-
vlogen auteur met alle égards ontvangen, maar ook 
mogen we al een preview zien van het nieuwe boek. 
Onder het genot van een kopje heerlijk geurende es-
presso krijgen we uitgebreid antwoord op al onze 
vragen en de tijd vliegt. 

Red.: Om maar met de deur in huis te vallen: 
waarom een derde boek over Tongelre? Je zou 
zeggen, wat valt er nog te schrijven over Ton-
gelre, als er al twee boeken zijn verschenen? Is 
een derde boek nog nodig? 
Tonny: Met de twee voorgaande boeken en met dit 
derde boek heb ik Tongelre, meen ik, nagenoeg volle-
dig beschreven en in beeld gebracht. De welhaast 
karrenvracht aan informatie gaf me daartoe de moge-
lijkheid. Deze overvloed aan gegevens is prachtig 
maar maakte het mij tegelijkertijd ook moeilijk om 
alles in één boek te publiceren. Het probleem is dat 
er altijd en over een reeks jaren verspreid, nieuw ma-
teriaal komt bovendrijven; nu nog komen er allerlei 
verhalen en foto’s bij mij binnen. Als je dat allemaal 
in één boek wilt vatten, blijf je verzamelen en zou het 
boek nu nog niet zijn uitgekomen.  
 
Red.: Waarom zijn je boeken zo weergaloos po-
pulair? 
Tonny: Er is een gezegde, dat luidt: men weet niet 
waar men heengaat, maar wel waar men vandaan 

komt. Mensen kijken graag terug, want dat geeft een 
goed gevoel. Mijn boeken halen dit gevoel naar bo-
ven.  
 
Red.: De titel van het nieuwe boek luidt opmer-
kelijk genoeg: Tongelre nog an toe. Wat wil je 
daarmee zeggen? 
Tonny: Tja, hoe verzin je zoiets? Na meer dan twintig 
mogelijke titels de revue te hebben laten passeren, 
heb ik gekozen voor een titel die recht doet aan de 
inhoud en aan de gedachten en herinneringen die bij 
me opkwamen. In mijn herinnering hoor ik mijn ou-
ders, ooms en tantes nog dikwijls, als ze kracht wil-
den zetten aan hun beweringen of meningen, met 
stemverheffing de gevleugelde krachtterm uiten zoals 
„potverdomme nog an toe, wá nou wir?" 
In alle varianten naargelang het onderwerp: nostal-
gisch, weemoedig, snerend, woedend, noem maar 
op.  
Bovendien kan de vernieuwingsdrang die Tongelre in 
haar greep heeft de uitroep “Tongelre nog an toe, wá 
maak-te-me nou?” aan u ontlokken. Iedereen heeft in 
de afgelopen jaren kunnen zien hoe deze vernieu-
wingsdrang korte metten heeft gemaakt met het 
dorpse karakter. Zoals het nu gaat verandert Tongel-
re in een rap tempo en zal het in 2020 - 100 jaar na 
de annexatie! - wel zijn verworden tot een echte 
stadswijk. Dus ’Tongelre nog an toe’ lijkt me een toe-
passelijke titel. Leve de vooruitgang! 
 
Red.: Je hebt in de afgelopen jaren ongetwijfeld 
ontelbare mensen gesproken. Wat is je hiervan 
het meest bijgebleven? 
Tonny: Dat de echte Tongelrenaren zo aan hun om-
geving hechten en dat de nieuwkomers de dorpse 
mentaliteit bijzonder waarderen, het geeft hen een 
gevoel van saamhorigheid. 
 
Red.: Ben je inmiddels gereed met het verzame-
len en verwerken van informatie? 
Tonny: Nee, daar komt nooit een einde aan. Alles wat 
ik binnen krijg wordt toegevoegd aan de collectie en 
gerubriceerd in een digitale fotobank, zodat elke foto 
gemakkelijk terug te vinden is. Ik beschik inmiddels 
over zo´n vierduizend unieke foto's over Tongelre en 
het worden er alleen maar meer. Ik zou ze eventueel 
nog ooit op CD/DVD uit kunnen brengen, maar dat is 
nog niet zeker. 
 
Red.: Heb je nu alle foto's van Tongelre, denk 
je? 
Tonny: Ooit denk ik van wel, dus niet. Op de dag dat 
ik het boek naar de drukker heb gebracht kreeg ik 
nog een juweel van een foto, maar helaas, die kon er 
niet meer in. Vandaar mijn digitale fotobank. En zo 
zal het wel blijven gaan. 
 
Red.: Tongelre kijkt natuurlijk reikhalzend uit 
naar het derde boek. Kun je voor onze lezers al 
een tip van de sluier oplichten? 
Tonny: Jazeker. Uiteraard is het boek weer voorzien 
van vele foto´s - zo'n 730 dit keer - maar ook de le-
zer komt volledig aan zijn trekken met de verhalen 
die erin staan.  
 Neem nu de opkomst en ondergang van de indus-

trie. Tongelre is de bakermat van vele bedrijven, 
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waarvan enkele tot de top zijn doorgestoten. Het 
nieuwe boek verhaalt hier uitvoerig over. 

 Dan het opmerkelijke verhaal over het Villapark 
en zijn bewoners: Een vijftiental oud-Villa-
parkbewoners hebben hiervoor hun herinneringen 
op papier gezet, waarna wij er één verhaal van 
hebben gemaakt. De kern van dit fantastische 
verhaal is de virtuele scheidslijn tussen de diverse 
standen en confessies maar wel met een symbio-
tisch laagje. 

 De vele zangkoren die Tongelre heeft gekend, 
vormden voor honderden wijkbewoners een bron 
van (zang)vertier. Vele memorabele feiten 
hieromtrent zijn door Jos Liebens op een onna-
volgbare manier op papier gezet. 

 Kasteel ’t Hof, een verhaal om trots op te zijn. Dit 
is pure geschiedschrijving en komt op conto van 
Yvonne Henderson. Hier worden feiten vermeld en 
foto's getoond die jarenlang in een vergeeld foto-
album verborgen waren. We maken kennis met de 
bewoners van het kasteel, waarbij vele mysteries 
worden onthuld. 

 In het onthutsende verhaal over de Dela wordt 
beschreven hoe enkele Tongelrese inwoners het 
tegen de Rooms Katholieke kerk opnamen en een 
eigen begrafenisonderneming begonnen, die later 
uitgroeide tot een van de grootste in de Benelux. 

 Ja, bij het hoofdstuk over Tongelrese boerderijen 
gaat menig Tongelres hart sneller kloppen. Ton-
gelre was zo'n honderd jaar geleden een hechte 
boerengemeenschap met tussen de zeventig en 
vijfenzeventig boerderijen. Van tweeënzeventig 
van deze boerderijen hebben wij vermeld waar ze 
lagen/liggen, wie de laatste boerenbewoners wa-
ren en op welke pagina er een foto van te vinden 
is. 

 In het hoofdstuk met als titel ‘het Concert des Le-
vens’ komen herinneringen bovendrijven over het 
leven van toen, in al haar facetten van geboorte, 
huwelijk en van de onvermijdelijke dood als einde 
van het aardse bestaan. En bij deze levensfasen 
horen natuurlijk alle gebruiken en gewoonten die 
hiermee samenhingen, die op speelse wijze wor-
den beschreven. 

Red.: In het maken van al die boeken gaat on-
getwijfeld veel tijd zitten, maar je moet ook 
over veel specifieke kennis beschikken. Had je 
indertijd enig idee waar je aan begon? 
Tonny: In principe had ik er geen flauwe notie van 
waar ik aan begon, maar ik ben er langzaam inge-
groeid met de hulp van diverse mensen. Daarom heb 
ik net als in de vorige boeken een werkgroep samen-
gesteld met ieder een eigen specialiteit. Ook hebben 
er nog enkele individuele medewerkers een bijdrage 
aan geleverd. 
 
Red.: Heeft het schrijven van de boeken je posi-
tie in de maatschappij veranderd en zo ja, kun 
je daar dan iets over vertellen? We zien de 
naam Tonny van den Boomen nogal eens voorbij 
komen in de media, ofwel je bent een bekende 
Tongelrenaar? 
Door het schrijven van mijn boeken word ik voor al-
lerlei maatschappelijk initiatieven gevraagd, waarbij 
de nadruk meestal ligt op cultuurhistorie. 
 
Red.: Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt 
tijdens het maken van dit derde boek? 
De ontmoeting met de achterkleinzoon van jonkheer 

Smits van Eckart, de Belgische jonkheer 
Alain Dumont de Chassart, die ons zo 
gastvrij ontving op zijn uitgestrekte land-
goed, alsmede de enorme schat aan his-
torisch materiaal, afkomstig uit Tongelre, 
dat hij ons ter beschikking stelde. Denk 
hierbij aan kaarten, schilderijen, oorkon-
des, foto's, brieven, zelfs het Delftsblau-
we serviesgoed van de familie Smits van 
Eckart. 
 
Red.: En last but not least: Hoe kom 
ik aan het derde boek? 
Tonny: ‘Tongelre nog an toe’ is tijdens 
twee verkoopmiddagen verkrijgbaar in 't 
Oude Raadhuis, Hofke 15, en wel op 21 
en 28 november 2008 van 16.00 tot 
20.00 uur voor een bedrag van 24 euro 
(winkelwaarde 36,50 euro). U bent van 
harte welkom. 

De werkgroep Tongelre nog an toe. V.l.n.r. Rein Haase, Yvonne Henderson, 
Tonny van den Boomen, Yvon van den Boomen en Paul Kemper. 

Alain Dumont de Chassart en Tonny voor het schilderij van 
jonkheer Th.G.M. Smits van Eckart met de oorkonde uit 1841 
waarin Willem II de familie tot de adelstand verhief 
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EEN ONVERGETELIJKE ERVARING: 
DOOR OOD BRANS-KETELAARS 

DEEL 3 
 
In het voorjaar van 2008 ging kraamverpleegkun-
dige Ood Brans-Ketelaars met drie collega’s naar 
Malawi. Vier weken verbleven zij daar om te hel-
pen op de kraam- en kinderafdeling van het St. Ga-
briëlshospital in Namitete. In vier delen vertelt zij 
ons over haar ervaringen in dit Zuid-Afrikaanse 
land.  

Vorige keer vertelde ik u over het St. Gabriëlshospital 
over de kraamafdeling en de kinderafdeling. Nu wil ik u 
graag over het gebeuren rondom het ziekenhuis 
vertellen. 

De eerste dag dat we in Malawi waren liepen we met 
Willem rondom het ziekenhuis. 
We zagen een groot aantal vrouwen en kinderen buiten 
bij een groot langwerpig gebouw op de grond zitten. 
Rondom hen heen lag de was te drogen op de grond, 
enkelen waren de was aan het doen.  
De vrouwen en kinderen hadden een afwachtende 
houding naar ons en ik voelde me een indringer. Ik had 
het idee dat ik teveel was. De vrouwen hebben een 

gelaten houding. Ze zitten rustig te praten. Er is geen 
herrie, kinderen huilen niet. 
We vroegen aan Willem of we foto’s mochten maken en 
dat was prima. 

Binnen de kortste keren was het dolle pret. Wij namen 
foto’s, zetten het beeld stil en lieten de foto zien. Ze 
waren verbaasd en vonden het prachtig. Het ijs was 
gebroken. Om één vrouw of kind op de foto te zetten 
lukte niet meer, ze wilden allemaal op de foto.  
Er werd niet geduwd of geroepen, in alle rust zochten ze 
een plekje of wachtten hun beurt af. En dan maar lachen 
en wijzen als ze zichzelf en anderen op de foto zagen. 
We brachten leven in de brouwerij en zo voelde ik me 
niet zo vervelend dat ik inbreuk maakte in hun leven. 
 
Het lange gebouw was verdeeld in twee ruimtes. 
In het eerste deel werd gekookt. Op de grond waren 
ongeveer 20 kampvuurplaatsen. Je kon bijna niet 
binnenkijken van de rook. Hier werd het eten 
klaargemaakt voor het familielid dat in het ziekenhuis 
lag en natuurlijk voor henzelf. Op vaste tijden werd het 
eten dan naar het ziekenhuis gebracht. 
In de andere ruimte zaten een paar vrouwen wat eten 
schoon te maken (een soort wortel) en hier lagen ook 
wat persoonlijke dingen zoals wat doeken en een paar 
schalen.  
Bij regen konden de vrouwen hier schuilen en slapen. Ik 
vroeg me af of iedereen hier wel in kon, want als het in 
Afrika regent dan komen er heel wat liters water naar 
beneden. 
 
Toen we verder liepen kwamen we bij een tentzeil. Hier 
zitten de moeders met hun ondervoede kinderen. De 
kinderen worden niet opgenomen in het ziekenhuis, 
maar krijgen elke dag hoogwaardige voeding.  
Als ze komen, krijgen ze 2 dagen melk en daarna nog 8 
dagen de zgn “plumpy nuts”, een soort pindakaas. In 
deze voeding zitten veel eiwitten. De kinderen worden 
elke dag gewogen en gaan meestal na 10 dagen weer 
naar hun dorp. 
 
Aan de andere kant van het ziekenhuis zagen we een 
keer een rij moeders met kinderen staan. We hadden 
geen idee waarom. Natuurlijk gingen we poolshoogte 
nemen. 
We zagen dat een medewerkster van het ziekenhuis 
meel aan het uitdelen was. 
Sommige vrouwen hebben recht op extra maïs en hier 
werd dat uitgedeeld. 
Dit project wordt door Amerika gesteund. 
In Malawi krijgt iedereen een klein boekje na de 
geboorte. Hierin staan de personalia, grootte van het 
gezin, hun ziektegeschiedenis en medicijngebruik. Ook 
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de vaccinaties van de kinderen worden hierin 
geschreven. 
In dit boekje wordt een aantekening gemaakt als de 
mensen recht hebben op extra voeding. 
Toen ik op de kinderafdeling werkte zag ik dat een man 
oranje kaartjes aan het uitdelen was. Hier wilde ik meer 
van weten. 
Een keer in de week krijgen alle moeders van wie het 
kind op de kinderafdeling ligt, een dergelijk oranje 
kaartje. Dit kaartje geeft recht op extra voeding. Dit is 
een project uit Canada. 
Binnen de kortste keren stond er buiten een lange rij 
met moeders en kinderen. 
Vier jongelui deelden voedsel uit en de man die de 
kaartjes uitgedeeld had, zorgde ervoor dat hij ze ook 
weer terug kreeg. Het was schitterend om te zien.  
 
De vrouw legt een doek, die ze om haar lichaam heeft, 
op de grond. 
Een jongen gooit er een klein emmertje vol havermout 
op. De vrouw vouwt het doek dubbel en hierop gooit een 
andere jongen twee maal twee handen kleine biscuits. 
 De vrouw vouwt een hoek dubbel en de volgende 
jongen gooit hierop twee zakjes snoep, een soort 
geglazuurde dropjes. De vrouw vouwt de doek dubbel en 
loopt zonder te knoeien aan. 

Wij stonden achter de jongelui die alles uitdeelden en op 
een gegeven moment gaf een van hen een zakje snoep 
aan een jongetje van ongeveer drie jaar dat bij ons 
stond. Hij wist niet hoe hij moest kijken. Toen gaf een 
andere jongen hem een handvol biscuits maar die kon 
hij natuurlijk niet dragen. 
Ik trok zijn t- shirt wat naar voren zodat de biscuits daar 
in konden. Je had zijn snoet moeten zien. Geweldig. 
Aan de voorkant van het ziekenhuis was een klein 
winkeltje waar je wit brood, wasmiddel en Cola kon 
kopen. Daarnaast was een restaurantje. Daar moet je je 
niet teveel van voorstellen. Een lege ruimte waar 5 
tafeltjes staan met daar omheen elk vier stoelen.  
Ik heb een keer één man zien zitten. De andere keren 
waren we de enige gasten.  
Wij zijn daar een keer of vier gaan eten. 

 
We moesten  een dag van te voren aangeven wat en 
met hoeveel mensen we zouden willen eten anders kon 
het niet geregeld worden. Het eten was heerlijk. Je 
kreeg rijst met koolsalade en een klein stukje kip. Dit 
alles met een flesje Cola kostte 225 kwatcha. Dat is 
omgerekend 1 euro. 
Ook kon je nsima bestellen. Dit is wat de mensen in 
Malawi eten. Zij hebben geen andere keus en zijn al blij 
dat ze dagelijks een portie hebben. Ik heb het geproefd 
maar kon het niet weg krijgen. Het smaakt als heel 
droge meelpap.  

We zagen ook een kale ruimte waar een tafel stond die 
als altaar gebruikt werd. Hier las Willem regelmatig de 
mis. Deze ruimte werd ook gebruikt voor het zwangeren 
spreekuur. 
Hier kregen de a.s. moeders voorlichting, werd hun 
bloeddruk gemeten en werden zij gewogen. Waren de 
vrouwen niet voldoende aangekomen dan kregen zij 
extra maïsmeel. 
Verder werd er natuurlijk ook gekeken of de baby wel 
goed groeide. 
Tijdens de voorlichting werd er gepraat over aids, 
anticonceptie en hoe belangrijk het is dat ze op deze 
controles komen. 

Aan de voorkant van het ziekenhuis staan de huizen 
voor de artsen en verpleegkundigen. Willem heeft hier 
ook een huis. 
Zr. Jeannette woont hier met twee andere zusters. Zij 
komen uit Luxemburg. Zr. Jeannette is de spil van het 
ziekenhuis. Zij is van alles op de hoogte, houdt alles in 
de gaten en heeft contact met de achterban in 
Luxemburg. Zij is zeer gedreven. 
Ze maakt zich zorgen over de toekomst. Er komen geen 
nieuwe zusters bij en wie moet het straks van haar 
overnemen. 
Ook gaat er personeel van het St. Gabrielshospital naar 
de omliggende dorpen. De zgn. homecare. Elke week 
bezoekt een verpleegkundige, Alexander, een aantal 
dorpen.  
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Meestal gaat hij alleen op zijn brommer met achterop 
een doos met medicijnen. 

Omdat wij met vieren mee mochten gingen we met de 
auto. January was onze chauffeur. 
De wegen waren erg hobbelig maar dat vonden we niet 
erg want we waren blij dat we mee mochten. We 
bezochten die dag 10 dorpen met in elk dorp een zieke 
en waren zo’n 6 uur onderweg. 
Voor elk dorp vertelde Alexander ons de 
ziektegeschiedenis van de man of vrouw. De meeste 
patiënten hadden aids en verschillende andere 
problemen zoals TBC en andere longklachten. Een paar 
vrouwen hadden terminale kanker. Alle patiënten krijgen 
pijnbestrijding zoals morfine (drankje) paracetamol en 
ibuprofen. 
 
Bij iedere zieke werd een lijst ingevuld. Hierop kwam te 
staan: de naam, diagnose, klachten, medicijngebruik en 
mate van zelfzorg. Alexander observeerde de zieke, liet 
ons meedenken en maakte notities. Een keer gaf hij het 
advies om naar het ziekenhuis te komen voor verder 
onderzoek. Hij bekeek of de pijnstilling nog voldoende 
was en verhoogde die zonodig. Terug bij de auto hielpen 
wij de medicijnen te tellen. 
Dit was een geweldige dag. 
 
We kwamen in 10 verschillende dorpen. Overal zag het 
er netjes uit. Het hele dorp liep steeds uit als wij 
kwamen. Het was duidelijk dat hier maar weinig blanken 
kwamen. 

Ook zijn we een middag naar de outreach geweest. Dit 
is een soort polikliniek voor zwangeren en kleine 
kinderen. Toen we in het dorp aankwamen stond er al 

een rij van ik denk wel een honderd vrouwen met 
kinderen rustig te wachten. In een grote ruimte werden 
de kinderen gewogen. 
In een klein kamertje, ik denk zo’n drie bij twee 
meter,werden de kinderen gevaccineerd.  Toen ik kwam 
waren er al twee verpleegkundigen aan het inenten. Er 
werd mij uitgelegd wat en hoe er gevaccineerd werd en 
ik kon vooruit. Het was een belevenis op zich. 
Een verpleegkundige trok de vloeistof op en een andere 
verpleegkundige spoot. Dit alles ging in een 
sneltreinvaartje. De lege spuit werd in een kartonnen 
doos gegooid die al vlug overliep. 
Het gekke is: je doet gewoon mee, ook ik gooide de lege 
spuit op de overvolle doos en binnen de kortste keren 
lagen er veel lege spuiten op de grond. 

Toen iedereen gevaccineerd was ruimde een 
verpleegkundige alles op. Ik zorgde wel dat ik er met 
mijn handen vanaf bleef. Ik was te bang om me te 
prikken. 
 
In het boekje wat iedereen bij zich had, stond welke 
vaccinatie elk kind kreeg, en dit werd dan ook 
afgetekend. De meeste kinderen werden ingeënt tegen 
de mazelen en af en toe kreeg er een kind een prikje 
voor DTP. Veel kinderen kregen ook een druppel 
poliovaccin. 
Het viel mij op dat de meeste kinderen er goed doorvoed 
uitzagen.  
 
Ik wist van Willem dat de laatste twee jaren de 
maïsoogst redelijk goed geweest was. Dit jaar is de 
oogst niet zo groot. Ik heb Willem gemaild en hem 
gevraagd hoe het nu in Malawi is. Hij vertelt dat de 
oogst erg mager was dit jaar. Ze hopen op voedselhulp. 
Maar waar vandaan? 
Ik vraag me regelmatig af hoe de kinderen er nu uit 
zullen zien. Als ik hier in de buurt fiets en die velden vol 
maïs zie staan dan denk ik wel eens: twee van die 
velden, daar kunnen in Malawi enkele dorpen een jaar 
mee vooruit. Jammer genoeg werkt het niet zo. 
 
Volgende maand wil ik u meer vertellen over Malawi zelf 
en waar we met Willem naar toe zijn geweest. 
 
Ood Brans 
 
Mocht u Malawi willen steunen dan kan dat 
natuurlijk. Rekeningnummer ABN AMRO 
524547513. Ten name van: Witte Paters in Dongen 
onder vermelding van: voor Willem Kerkhof 
Malawi. 

24 
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BURGERINITIATIEF BELOOND! 
 
“Wijkcentrum blijft in ’t Oude Raadhuis”, zo kopt het 
Eindhovens Dagblad op 24 sept. 2008. 
 
Het burgerinitiatief dat in april jl. plaats vond, is dus 
succesvol gebleken. 
Wij spraken de Gemeenteraad op 22 april toe en hielden 
een vurig pleidooi om het Oude Raadhuis als vrijetijdsac-
commodatie voor de wijk te behouden én verwerving 
van de naast gelegen boerderij als uitbreiding. We 
oogstten applaus van alle aanwezigen in de raadszaal, 
maar dé beloning is natuurlijk dat B&W hebben inge-
stemd met behoud van het Oude Raadhuis voor de buurt 
en er geen verkoop plaats vindt. Of de boerderij Hofke 
13 en achtergelegen schuur aangepast worden als uit-
breiding, wordt nog bekeken. 
 
Wij danken alle 475 mensen die ons initiatief onderte-
kenden. In tien dagen tijd haalden we 225 handtekenin-
gen méér op dan in strikte zin noodzakelijk was. 
Alle deelnemers van de activiteiten zetten spontaan hun 
naam op de lijsten. Apotheek, bibliotheek, Gasterij In ’t 
Ven en de bakkerij werkten mee. Individuen namen lijs-
ten mee naar huis om in eigen kring handtekeningen op 
te halen. Fantastisch was dat én het heeft een positief 
resultaat opgeleverd! 
 
Dank voor jullie ondersteuning en natuurlijk mede-
gefeliciteerd met het behaalde resultaat! 
 
Hartelijke groet, 
Annie Striekwold en Maria van der Wees 

 
 

EINDHOVENSE HART TRIM STICH-
TING 

 
 

 
Deze stichting opgericht in 1980 heeft ten doel het be-
vorderen van de fysieke gezondheid van personen die 
een hart- of vaatprobleem hebben doorgemaakt, perso-
nen met een longaandoening, diabetes, maar ook van 
50-plussers die hun conditie willen behouden dan wel 
verbeteren. 
Heeft u interesse of  bent u benieuwd hoe e.e.a. ver-
loopt breng dan vrijblijvend eens een bezoek aan: Sport-
hal  Haagdijk, Meerkollaan 6, Eindhoven (Tongelre) op 
donderdagavond tussen  17.30 en 20.30 uur met 2 
groepen.  

 
VOLLEYBAL TONGELRE 
  
Wij zoeken nog sportieve 50+ volleyballers (m/v)  voor de 
maandagavond van 20.45 - 22.00 uur in de sportzaal van 
het Karregat, Urkhovenseweg. 
Kom gerust een keer kijken of anders kunt U contact op-
nemen met tel.nr. 2810551. 
 

 

VLOOIENMARKT  
SCOUTING ST. FRANS 

 
Zondag 2 november a.s. organi-
seert Scouting St. Frans haar jaar-
lijkse vlooienmarkt aan de Vuurvlin-
derstraat. 
 
We beginnen om 12.00 uur en we 
eindigen om ongeveer 16.00 uur. We 
hebben weer prima koopwaar en 

voor een hapje en een drankje kunt u ook bij ons te-
recht. 
 
Hebt u nog spullen, belt u dan 040 - 28 16 186 en wij 
halen ze het hele jaar graag bij u op. 
 
Tot ziens op 2 november. 
 
Scouting St. Frans 

ZOEKERTJE 
 
Wie wil tegen vergoeding met onze hond wan-
delen? 
  
Wij zijn op zoek naar iemand die met onze hond wil 
wandelen op donderdag en/of vrijdag.  
Uiteraard staat hier een financiële vergoeding te-
genover. 
 
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op 
via mobiel nr. 06-46445178.  

VERLOREN 
 
Mevrouw C. van Otterdijk is in Eindhoven haar gou-
den (slaven) armband kwijtgeraakt. 
  
Mocht iemand deze hebben gevonden bel me a.u.b. 
06-23743448. 

VERLOREN 
 
Autosleutel op de route Brabis - Bevrijdingsmarkt 
Hofke - Dahliatentoonstelling De Boog - beuken-
laantje - Wasvenboerderij - Celebeslaan - Pagel-
aan.  
De sleutel is voorzien van een Rabobank Interhelp 
Extra label. Tel. 06-12036969. 
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NATUURTHEMA AVOND 
VLEERMUIZEN 

 
Vrijdag 26 september stonden de vleermuizen op het 

programma van de reeks thema-
avonden voor de jeugd. 
Met een dia-presentatie van 
vleermuisdeskundige Leo Klok, 
keken de bijna 80 kinderen naar 
de interessante, maar zeer lelijk 
uitziende nachtelijke fladderaars. 
En toen het begon te schemeren 
zijn we gewapend met bat-
detectie op pad gegaan op zoek 
naar echte vleermuizen. We heb-
ben er een paar gezien, insecten 
vangend rond de oude bomen. 

 
De volgende avond is op de laatste vrijdag van de 
maand: 31 oktober. 
Het thema staat in het teken van het nachtelijk leven in 
het bos en het is Halloween! 
Dit belooft weer spannend te worden en een beetje eng. 
Trek laarzen aan of oude schoenen. 
Het begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Het is 
voor de jeugd van 6 tot 16 jaar. 
De entree is € 1,50 p.p. in de schop van de Wasven-
boerderij Celebeslaan 30 
 
Tot dan.     
 
 
 
 
 
 

TONGELRESE NATUURWERKDAG 1 NOVEMBER 
 
Voor groot en klein! 
 
Natuur is ontzettend belangrijk voor onze woonomge-
ving. Het geeft rust en plezier voor jong en oud. 
En groen in de wijk is een must voor de dieren, vogels 
en insecten. 
Op 1 november kun je weer meehelpen onderhoud te 
plegen in het Groendomein Wasven. 
We starten om 9.30 uur met een kop koffie of thee en 
daarna gaan we klussen in het groen.  
 
We hebben een paar jaar geleden de beukenlaan geres-
taureerd, en het vergt soms toch wel wat onderhoud. 
Het zou fijn zijn, om daar met vele handen op deze dag 
tegen aan te gaan, zodat we aan het einde van de dag 
kunnen zeggen:dat ziet er weer fantastisch uit! 
Samenwerken in de natuur is goed voor lichaam en 
geest en het is nog gezellig ook. 
Dus meld je aan via: keesvangrevenbroek@wasven.nl of 
bij Gasterij in `t Ven, daar hangt een intekenlijst.  

Uiteraard denken we tussen de middag 
aan de inwendige mens. 
De dag eindigt rond 15.30 uur. 
  
Samen maken we er iets moois van. 
 
Met groengroet,  
het Wasventje 
 
 

 
NATUURLIJK TONGELRE 

 
Elke 2e woensdag van de maand organiseert de natuur-
werkgroep een film- of lezingavond, natuurlijk met een 
natuurthema in de Boerderij van het Wasven, Celebe-
slaan 30. U bent weer van harte welkom op woensdag 
12 november. De zaal is open om 19.30 uur en het is 
rond de klok van 10 uur afgelopen. 
Het onderwerp is nog even een verrassing. 
 
Ik hoop op veel Tongelrese gezelligheid.  
 
Tot dan! 
 
 

Bakkerij en koffiebranderij 
Tussen de Molens 

 
 Gasterij in ’t Ven 

 
bestaan 1 jaar 

Dit wordt gevierd:  
 

In de week van 18 t/m 23 november zijn er  
Jubileumaanbiedingen. 

Dit zal te lezen zijn op het krijtbord buiten. 
 
Ook zal de bakkerij haar nieuwe verpakkingslijn presen-

teren 
 

Openingstijden:  
Tussen de Molens: maandag tot en met zaterdag 

van 10.00 uur tot 15.30 uur 
 

 Gasterij in ‘t Ven: dinsdag tot en met donderdag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur  

vrijdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 22.00 
uur 

 
Bakkerij en koffiebranderij Tussen de Molens is onderdeel van: 

 

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl 

Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG 
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Babysithoek 

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

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(o-6 jaar). 

Un ooievaar, die vloog over Coll, 
Had in z`n bek een doek, goed vol. 
Maor steeds assie woaw lande, 
klapte dur iemand in z`n hande.  
Want da kind war nie veur hier, maor veur ut belgische 
Mol 
 
Nelis. 

Een tongerick is een Tongelrese limerick  

Sebastiaan 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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Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bevindt? 
 
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een 
kaartje of een e-mail met een nauwkeurige 
plaatsbepaling van het object, samen met uw 
naam, adres en telefoonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

Onder de goede inzendingen wordt een prijs ver-
loot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad. 
 
Oplossing Wie Weet Waar september:  
 
De foto is genomen bij sportpark RKVV Tongelre. 
Het bord hangt tegen de kleedlokalen. 
 
Vorige maand kwam het goede antwoord van Ro-
bert Rikken, Vuurvlinderstraat 54. 

Voor al uw bloemen en planten. 
Bezorging door heel Nederland. 

ANDRÉ’S FLOWER CORNER 
Tongelresestraat 405 
5642 ND Eindhoven 
Telefoon: 040 - 281 54 93 
Fax: 040 - 281 54 93 

U bent van harte welkom! 

 

 
 
 

DE TONGELRESE VLAG 
 
Sinterklaas en kersttijd komen er weer aan.  
Hier misschien alvast een hint voor de Sint; 
een origineel cadeau: wat dacht u van de 
Tongelrese vlag…. 
 
Ze zijn nog steeds te bestellen bij  
Kees van Grevenbroek 06-11178637. 
 
Een vlag voor huis-, tuin-, en keukengebruik 
kost € 17,50. 
 
De gehele opbrengst gaat naar Stichting 
Groendomein Wasven, voor een mooier en 
groener Tongelre. 
 
Alvast bedankt. 
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WHAT’S NXT?? 
 
Na het succes van het Roboog Challenge team is er nu 
ook NXT generation. 
Kinderen die op basisschool De Boog kennis mochten 
maken met de First Lego League (FLL) waren zo enthou-
siast dat ze na het verlaten van de basisschool aangaven 
eigenlijk nog wel door te willen gaan met de First Lego 
League. Irene Hulsen en Angela Wellink (mentor en 
coach van het team op De Boog) pakten dit signaal op 
en startten een nieuw team. De kinderen gaven het 
team de naam NXT Generation. 
 
De FIRST LEGO League is een internationale wedstrijd 
die jongeren tussen de 8 en 15 jaar uitdaagt om in 
teamverband een volledig zelfstandige robot te ontwer-
pen, te programmeren en te bouwen. Wereldwijd doen 
ongeveer 85.000 kinderen mee uit 40 landen, verdeeld 
over bijna 200 toernooien. Daarbij maken ze gebruik 
van het LEGO MINDSTORMS. Met deze robot moet tij-
dens de wedstrijden een opdrachtenparcours worden 
afgelegd, waarbij punten te verdienen zijn. Ook wordt de 
teams gevraagd een onderzoeksopdracht uit te voeren 
en hier een korte presentatie van te geven. Elk jaar 
staan de missies en het onderzoek in een bepaald the-
ma, dit jaar is dat thema: ‘Climat connections’ een we-
reldwijd actieplan. 
 
Maar waar breng je nu zo’n nieuw team onder als de 
teamleden van maar liefst 4 verschillende middelbare 
scholen komen? Ach, daar is natuurlijk maar 1 plek voor 
in Tongelre. De boerderij van het Groendomein Wasven. 
Elke vrijdagmiddag en zondagmorgen komen de kinde-
ren bij elkaar om te werken aan de missies en het on-
derzoek. Maar NXT generation doet meer dan alleen 
deelnemen aan de First Lego League. Het team organi-
seert informatiemiddagen/avonden die in het teken 
staan van het thema. Tevens organiseert het team 
workshops waardoor andere kinderen kennis kunnen 
maken met technisch lego en de missies van de FLL. 
Heeft u belangstelling om het team te sponsoren stuur 
dan een berichtje via de site. 

 
Kortom Tongelre is een wereldteam rijker, u zult 

nog veel van ons horen! 
 

Kijk voor meer informatie op onze site: 
www.dse.nl/~nxtgeneration 

 
TERUG VAN WEGGEWEEST? 

 
Een aantal maanden geleden schreven wij over alle za-
ken die in de loop van de tijd verdwijnen of inmiddels 
verdwenen zijn. Hierop reageerde kaasleverancier Le-
on Vlag die in onze wijk woont, als volgt. 

Foto: Leon Vlag 
 
“Vroeger was het heel normaal dat de leveranciers aan 
de deur bezorgden maar dit is door de jaren heen uit het 
straatbeeld verdwenen. Maar wat goed is komt vaak 
weer terug, veelal in een modernere uitvoering. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld de bezorgdiensten van super-
markten, de biologische groenteman of maaltijdservices. 
Ook de kaasboer is terug van weggeweest.” 
 
De kaasboer terug van weggeweest, hoe moeten 
wij ons dat voorstellen? 
“Ik heb een kaaswagen- een Renault Traffic- volledig 
gekoeld met 3 verschillende koelzone’s en HACCP goed-
gekeurd. 
 
Ik heb een wekelijkse én een tweewekelijkse route. De 
klanten kunnen contact met mij opnemen en aangeven 
op welke dag en tijdstip zij gebruik willen maken van 
deze bezorgservice. De kaasboer komt dus weer naar de 
klanten toe.” 
 
Welke soorten kazen heeft u in uw assortiment? 
“Natuurlijk hebben we de NH kaas van jong tot en met 
de oude Brockelaar. Maar ook light-kaas, kruidenkazen, 
Drentse kazen, Ruurhoeve kaas, Franse kaas etc. ont-
breken niet in ons assortiment. Tevens heb ik ambachte-
lijk gemaakte jam, natuurhoning en diverse soorten 
mosterd uiteraard zonder kunstmatige toevoegingen.” 
 
Hoe kunnen belangstellenden u bereiken? 
“Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer:  
06-203 703 18 “.  
 
Dus heeft u hiervoor belangstelling neem dan con-
tact op met kaasleverancier Leon Vlag en zokunt u 
ervoor zorgen dat in het Tongelrese straatbeeld de 
kaasboer terug is van weggeweest. 
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Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennismaken 
met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit een an-
der land. Deze maand interviewden wij de heer M. 
Kouki, geboren in Mesopothamië - het land dat be-
kend staat als het Tweestromenland tussen de Eu-
fraat en de Tigris- een gebied dat nu valt onder Syrië, 
Irak en Turkije. Na de herindeling heeft de heer M 
Kouki met zijn gezin tot en met 1990 in Syrië ge-
woond. Sinds 1991 zijn zij nu woonachtig in Neder-
land.  
 

De heer M. Kouki 
We hebben met de heer Kouki afgesproken in zijn 
gezellige pizzeria ‘Milano’ aan de Insulindelaan 128. 
Eerst willen wij wat meer informatie over Syrië, het 
land waaruit hij samen met zijn vrouw en twee kinde-
ren onder politieke druk moest vluchten. 
 
Hoe moeten wij ons Syrië voorstellen? 
“In Syrië is het politiek gezien nu rustig. Het land be-
staat uit 14 provincies en elke provincie is anders. De 
bevolking is erg gastvrij en het toerisme komt lang-
zaam op gang. Steeds meer toeristen weten het te 
vinden.” 
 
Wanneer bent u naar Nederland gekomen? 
“In 1991 ben ik op 31 jarige leeftijd- samen met mijn 
vrouw en twee kinderen naar Nederland gekomen. 
Wij zijn toen in Tongelre aan de Zwaluwstaartweg 
komen wonen en daar wonen we nog steeds. We 
hebben inmiddels vier kinderen, hun leeftijd varieert 
tussen de 12 en 19 jaar.” 
 

Hoe waren de eerste jaren hier? 
“Heel moeizaam, ik had in Syrië wegenbouw gestu-
deerd -ben van oorsprong civiel ingenieur- maar kon 
in die branche geen baan vinden. Nieuwkomers die 
nu naar Nederland komen worden op allerlei manie-
ren geholpen en begeleid. Toen wij hier kwamen was 
dat nog niet, we moesten alles zelf uitzoeken. ’n In-
burgeringscursus bestond toen nog niet. 
Ik heb 1 jaar Nederlandse les gehad en toen ik in 
1992 nog steeds geen passend werk gevonden had, 
heb ik me georiënteerd op eventuele andere moge-
lijkheden. 
 
In mijn studententijd heb ik veel verschillende baan-
tjes gehad om wat bij te verdienen en een daarvan 
was mijn “carrière” als bakker. Ik heb dat verder ont-
wikkeld en de benodigde kennis opgedaan en in 1995 
ben ik op het Nederlandplein begonnen met mijn eer-
ste pizzeria. Sinds 2002 zit ik hier aan de Insulinde-
laan 128 met mijn pizzeria Milano.” 

foto: uitzicht op Damascus 
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Achtergrondinformatie over Syrië 
Hoofdstad: Damascus 
Inwoners: 19.747.588 
Valuta: Syrische pond 
Regeringsvorm: Republiek  
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U hebt hier een mooie zaak! 
“Ja, ik heb hier een prima zaak. Pizza’s bakken is 
mijn specialiteit geworden en al zeg ik het zelf, ner-
gens in Eindhoven kun je betere pizza’s kopen dan 
hier. Ik kan concurreren met elke Italiaanse pizzama-
ker voor wat betreft kwaliteit en smaak. Iedere dag 
ben ik van 14.00 uur tot 22.00 uur in mijn pizzeria 
aan het werk en ’s ochtends geef ik rijlessen.” 
 
U hebt naast de pizzeria nog een bedrijf? 
“Ja, ik heb nog een rijschool aan de Zwaluwstaartweg 
44. Deze rijschool heet Rijschool Nazeli en is ge-
noemd naar onze oudste dochter. Voor belangstellen-
den verwijs ik naar onze website www. Nazeli.nl.” 
 
U werkt dan heel wat uurtjes? 
“Dat is niet erg. Met hard werken heb ik dit alles voor 
elkaar gekregen. En het gaat goed, ik ben heel tevre-
den. De kinderen doen het goed op school en mijn 
vrouw voelt zich hier in Tongelre prima thuis. Ook zij 
werkt; ze is tolk op freelance basis.” 
 
Wat vindt u van integratie? 
“Wil je een bestaan opbouwen in Nederland dan is 
integreren noodzakelijk. Dat is wat ons betreft goed 
gelukt; ons hele gezin is hier volledig geïntegreerd. 
Niet alleen als we het huis uitgaan, neen….in huis le-
ven we als iedere Nederlander. Wij maken gemakke-
lijk contact, zijn modern, hebben fijne buren, worden 
nooit buitengesloten want we hebben ons volledig 
aangepast. Ik vind dat je dat ook moet doen als je 
nieuwkomer bent, je moet integreren.” 
 
Mist u Syrië niet? 
“Nee hoor, ik ben nog eenmaal terug geweest. Ik heb 
er nog wel familie, maar 3 van mijn broers wonen 

inmiddels ook in Nederland. In Eindhoven en omstre-
ken kom je niet veel Syriërs tegen. Een aantal facili-
teiten zoals de kerk, begraafplaats e.d. zijn in En-
schede vandaar dat de meeste landgenoten daarheen 
trekken.” 
 
Wat vindt u van Nederland? 
“Nederland is een goed land om te leven, alles is er 
goed geregeld. Er is geen echte armoede, maar de 
verschillen tussen arm en rijk zullen altijd blijven. 
De sociale voorzieningen zijn uitstekend maar………het 
is een land van teveel papieren, teveel bureaucratie 
én teveel tolerantie. Ik vind dat als je het goed doet 
je geen beloning hoeft, maar overtreed je de wet dan 
moet je hard worden aangepakt. 
 
De opvoeding van de jeugd kan ook anders……beter. 
Ikzelf ben geen voorstander van een vrije opvoeding. 
De jeugd moet weer normen en waarden leren en 
respect krijgen voor anderen. Dat alles wel volgens 
de normen en waarden van het land waar we wonen. 
Ben je te streng of stel je regels volgens een andere 
cultuur dan kan de jeugd daar niet mee omgaan. Het 
wordt dan in huis een gevangenis en buitenshuis 
proeven ze alleen de vrijheid. Dat is kinderen in twee 
heel verschillende werelden willen plaatsen en dat 
werkt niet, dat is voor de jeugd heel verwarrend.” 
 
Hebt u nog een laatste opmerking? 
“Het klimaat hier is verschrikkelijk, soms wel 4 sei-
zoenen op één dag! Maar ondanks dat alles is Neder-
land een fijn land, ik hou van dit land.” 
 
Na deze veelzeggende woorden nemen wij afscheid 
van deze hardwerkende medewijkbewoner en wensen 
hem en zijn gezin alle goeds en heel veel succes toe. 
En mocht u zin hebben in een lekkere pizza, de heer 
Kouki staat van 14.00 uur tot 22.00 uur in zijn pizze-
ria ‘Milano’ op Haagdijk klaar om u te ontvangen. 
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TENNISARM (EPICONDYLITIS MEDIANIS) OF GOLFERSARM (EPICONDYLITIS LATERALIS) 
 
De tennisarm is een overbelastingssyndroom. Dit houdt in dat de pees van één van de strekspieren van de onder-
arm is overbelast. Deze strekspieren hebben de ene aanhechting aan de buitenzijde van het bovenarmbot (laterale 
epicondyl) t.h.v. het ellebooggewricht en de andere aanhechting op de handrug. Vooral bij de elleboog kan een ont-
steking ontstaan door overbelasting (zie afbeelding). De spier die het meest betrokken is bij deze aandoening de m. 
extensor carpi radialis brevis. Worden vergelijkbare overbelastingsklachten aan de binnenkant van de elleboog aan-
gegeven, dan wordt de aandoening golfersarm genoemd, het betreft dan de m. extensor carpi ulnaris 

Tennisarmklachten kunnen ook verband houden met nek- en schouderproblemen. Wanneer er ook sprake is van 
schouder- of nekpijn aan dezelfde zijde, zeker indien deze er al waren voor de elleboogklachten, kun je niet spreken 
van een zuivere tennisarm, maar moet de oorzaak bij de nek of schouder gezocht worden. 
 
De overbelasting kan uiteraard ontstaan door o.a. tennissen, waar het zijn naam aan ontleent, maar daarvan is 
slechts sprake in 5 tot 7% van de gevallen. Oorzaak bij tennissen kan liggen in  een te zwaar of te licht racket, geen 
goede grip (handvat te dik of te dun) of te lang achter elkaar spelen. Meestal wordt de tennisarm echter veroorzaakt 
door dagelijkse bezigheden zoals tillen/dragen, wringen, krampachtig of langdurig vasthouden van voorwerpen of 
door ongewoon werk. 
 
De pijn wordt aangegeven aan de buitenkant van de elleboog. Soms straalt de pijn uit naar de onderarm en hand. 
Pijn is aanwezig bij bepaalde handelingen zoals iemand een hand geven en bij het tillen of oppakken van voorwer-
pen, m.n. als de handrug naar boven wijst. Ook is er sprake van drukpijn. Bij onderzoek is tegen weerstand aan-
spannen van de spieren pijnlijk. De spier kan hierbij op 3 verschillende plaatsen aangedaan zijn: bij de peesaan-
hechting op het bot, in de pees of in de spierbuik.  
 
Een tennisarm gaat meestal vanzelf over, al kan dat maanden duren. U kunt het natuurlijk herstel gerust afwachten. 
In de tussentijd is het verstandig uw arm zo veel mogelijk te blijven gebruiken. Absolute rust van de arm is niet 
noodzakelijk. Het is belangrijk zelf overmatige of verkeerde belasting te vermijden en daarmee pijn te voorkomen. 
In de acute fase kun je op de pijnlijke plaats Cold Packs (koude pakkingen) gebruiken, eventueel 2 tot 3x daags 10 
tot 15 minuten (doe een theedoek of iets dergelijks tussen huid en cold-pack). 
 
De fysiotherapeut kan het genezingsproces ondersteunen d.m.v. 

 Het verbeteren van de mobiliteit in nek, schouder, elleboog en pols. 
 Het verbeteren van de doorbloeding van de pees door frictie en eventueel ultrageluid. 
 Het rekken en trainen van de spieren. 
 Het geven van adviezen t.a.v dagelijks gebruik.  
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Centrum voor 
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’ 
Ceramlaan 10 
5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@orange.nl 
 
Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb  
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HET EETPUNT IN DE SCHIJNWERPERS 
 

Wij hebben al vaak van het eetpunt in het Oude Raad-
huis gehoord, maar weten eigenlijk niet hoe een en an-
der daar in zijn werk gaat, dus zijn wij op informatie uit-
gegaan en kwamen terecht bij Anja Alink. Anja is al 15 
jaar werkzaam als activiteitencoördinator bij Welzijn 
Eindhoven.  
Het eetpunt in Stratum en hier in het Oude Raadhuis zijn 
aan haar zorgen toevertrouwd.  
Toen wij Anja om inlichtingen vroegen, was zij meteen 
bereid ons te woord te staan. 
 
“Het eetpunt in het Oude Raadhuis bestaat al meer dan 
25 jaar. Vijf dagen in de week zijn mensen uit deze wijk 
welkom op het Oude Raadhuis om daar gezellig met an-
deren te eten,” vertelt Anja ons. 

Anja Alink 
 
Voor welke mensen is dit eetpunt bedoeld? 
“Het is bedoeld voor senioren (55+ers) die zelf niet in 
staat zijn om een warme maaltijd te bereiden of die 
‘alleen eten’ als erg onprettig ervaren. Vooral dat laat-
ste, het sociale aspect, is erg belangrijk.” 

Door dagelijks samen te eten bouwen de gasten sociale 
contacten op die voor deze mensen veel kunnen beteke-
nen.” 

Waar worden de maaltijden bereid? 
“De maaltijden komen van het Maxima Medisch Centrum 
Eindhoven en worden door onze chauffeurs daar opge-
haald. Wij hebben 5 chauffeurs, vrijwilligers, die, ieder 
een dag van de week, voor ons naar het M.M.C. Eindho-
ven rijden. De maaltijden bestaan uit een voorgerecht, 
een hoofd- en een nagerecht. Het zijn goed uitgebalan-
ceerde maaltijden aangepast aan de gezonde eetlust van 
onze gasten. 
Rond 12.00 uur worden de maaltijden hier in het Oude 
Raadhuis door 4 vrijwilligers geserveerd. Deze vrijwilli-
gers zorgen er voor dat de tafels gedekt zijn als de gas-
ten komen en ruimen na afloop alles weer op.”  
 

 
Kunnen de gasten uit meerdere gerechten kiezen? 
“Men heeft de keuze uit 3 menu’s. Een vrijwilliger maakt 
in samenspraak met de gasten daar een keuze uit en op 
de desbetreffende dag wordt aan alle gasten datzelfde 
menu geserveerd, het wordt dan “eten wat de pot 
schaft” met uitzondering van gasten met een dieet. Zij 
krijgen een aangepaste maaltijd.” 
 
Hoeveel gasten kun je hier ontvangen? 
“Wij kunnen maximaal 22 gasten ontvangen en is er op 
’n dag eens eentje meer dan vinden wij daar altijd nog 
wel een plaatsje voor. Wij proberen iedere aanvraag te 
honoreren. Op het ogenblik staan hier 18 deelnemers 
ingeschreven, waarvan er dagelijks 12 tot 15 van onze 
maaltijdservice gebruik maken. Er is dus nog ruimte 
voor een aantal deelnemers.” 
 

Vrijwilligster Annie den Dapperen; “Ik ben al 
12 jaar vrijwilligster en ik vind mensen helpen een 
goede en dankbare tijdsbesteding. Het is hartstik-
ke leuk werk wat je veel voldoening geeft.” 
 

Vrijwilligster Peet Jans: 
“Ik vind het erg leuk om de mensen te helpen. Ik 
ben een paar uurtjes bezig, echt leuk om te doen. 
We zijn met 22 vrijwilligers en iedereen is erg ge-
motiveerd. 
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De gasten kunnen hier alleen op werkdagen te-
recht? 
“Ja, het eetpunt is alleen op werkdagen open. Dat is een 
afweging die je maakt. Wil je de gasten ook in het week-
end ontvangen dan moet de locatie op zondag open zijn 
én je moet vrijwilligers bereid vinden om te komen hel-
pen. Vooral dat laatste is erg moeilijk, bovendien hebben 
veel deelnemers in het weekend kinderen op visite of ze 
gaan weg. Ik hoor eigenlijk nooit dat onze gasten het 
een gemis vinden dat er tijdens de weekenden geen 
maaltijdservice is.” 

Is het ook mogelijk om één of twee dagen in de 
week te gast te zijn? 
“Een deelnemer kan zelf beslissen hoe vaak en op welke 
dagen hij of zij gebruik wil maken van het eetpunt. Dus 
in principe is één dag ook mogelijk. Maar zoals ik al ge-
zegd heb, is vooral het sociale aspect van deze service 
erg belangrijk en als je maar één dag komt is dat niet 
bevorderlijk voor de groepsvorming. Het eetpunt is ook 

niet bedoeld als inloop, je moet je aanmelden. Men kan 
wel komen kennismaken door een keer mee te eten om 
daarna naar aanleiding daarvan over deelname te beslis-
sen.” 
 
Hoe kun je je aanmelden? 
“Dat kun je doen via Welzijn Eindhoven. Die aanmelding 
komt dan bij mij terecht. Er volgt dan een intake ge-
sprek waarin bekeken wordt hoe de omstandigheden zijn 
en naar aanleiding daarvan wordt uitgemaakt of de be-
treffende persoon in aanmerking komt voor deze voor-
ziening.” 

Wat zijn de kosten? 
Van de subsidie die Welzijn Eindhoven van de gemeente 
ontvangt, wordt de huur van de ruimte, de verzekering –
de chauffeurs en de vrijwilligers zijn verzekerd- de on-
kostenvergoedingen, personeelskosten en alle voorko-
mende kosten betaald. 
De maaltijden -€7,75 per maaltijd- worden door de gas-
ten zelf betaald.  
Maandelijks ontvangen de deelnemers een overzicht van 

de gebruikte maaltijden die dan d.m.v. een acceptgiro of 
automatische incasso betaald kunnen worden. Mocht dit 
voor sommige gasten een probleem zijn dan kan altijd 

Gast Nelly Donkers: “Als alleenstaande 
kom ik hier al 12 jaar. Het eten is goed, 
maar belangrijker zijn de gezelligheid en 
de sociale contacten.” 
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een beroep gedaan worden op de regeling bijzondere 
bijstand. De gemeente heeft hier een budget voor.” 

Loopt het project goed, ben je tevreden? 
“Het eetpunt loopt goed. Ik ben tevreden, maar wat veel 
belangrijker is, onze gasten zijn tevreden. We hebben 
recentelijk nog een klanttevredenheidonderzoek gedaan 
en het gemiddelde rapportcijfer was 7,9. 
We kunnen hier gebruik maken van een prima locatie 
die toegankelijk is voor rollators en rolstoelen en we be-
schikken over een twintigtal vrijwilligers die behulpzaam 
zijn bij het vervoer van de maaltijden, het tafels dekken, 
het uitserveren enz. enz. Dankzij deze vrijwilligers is dit 
eetpunt een succes! Hun hulp is onmisbaar.” 
 
Wij danken Anja voor dit gesprek en wensen haar alle 
succes toe met ons eetpunt. Het is een sociale waarde-
volle dienstverlening aan onze Tongelrese mensen die in 
ere gehouden moet worden!  
 
Het eetpunt kan nog vrijwilligers gebruiken! 
Vindt u het leuk om met mensen om te gaan en heeft u 
oog voor hygiëne, misschien is het dan iets voor u om 
als vrijwilliger ondersteuning te bieden aan dit eetpunt?  

Neem dan contact op met Anja Alink via Welzijn Eindho-
ven.  
Telefoonnummer 040- 219 33 00 of 040- 219 36 61 of 
mail naar a.alink@welzijneindhoven.nl. Vooral op woens-
dag kunnen zij uw hulp goed gebruiken. 

Gast Zus van Venrooij; “Mijn kinderen kwamen 
met het voorstel dat ik van dit eetpunt gebruik zou 
maken. Eerst geprobeerd en nu ben ik al voor de 
tiende keer hier. Het is lekker, handig en ik ont-
moet hier veel verschillende mensen. Ook heb ik 
me inmiddels ingeschreven voor andere activiteiten 
zoals kaarten, dansen en ik ben een trouwe be-
zoekster van de koffieochtenden.” 

Gasten Piet Zagers en Frans van den Bigge-
laar: “Wij komen hier iedere dag. Het is goed, lek-
ker en met elkaar hebben we het heel gezellig. 
Meldt zich iemand aan voor het eetpunt, dan wordt 
hij of zij meteen opgenomen in de groep. Het is 
echt de moeite waard om te proberen. Je krijgt er 
een hoop gezelligheid voor terug.” 
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Heeft u likdoorns en gebruikt u hiervoor anti-
drukringetjes? Dan kunt na gebruik van het ringetje het 
overgebleven middelste rondje voor talloze doeleinden 
gebruiken, in de deurkozijnen als demping, onder vazen, 
beelden en apparatuur om krassen te voorkomen. En zo 
zie je maar weer, elk nadeel heeft zijn voordeel. 

Kinderboekenweek 
is achter de rug. Wij maar rijmen, slijmen, ruiken, ont-
luiken, witten, zitten en nog veel meer. Poëzie was dit 
jaar het thema. Niet gemakkelijk maar wel leuk! 
 
Nederland Leest 
Ook dit jaar staat half oktober / half november in het 
teken van Nederland Leest. Vanaf 17 oktober wordt het 
boek Twee vrouwen van Harry Mulisch uitgedeeld aan 
bibliotheekleden. De actie duurt tot 14 november. 
 
Expositie. 
Al vanaf half september  hangt er een expositie van 4 
vriendinnen in onze bieb. Deze expositie duurt tot half 
november.  
Even voorstellen: 
Onze schilderclub bestaat uit vier kunstvriendinnen, die 
eenmaal per week samenkomen om te schilderen, elkaar 
daarbij adviseren, inspireren en stimuleren. Deze men-
sen zijn zeer verschillend, evenals de technieken, die 
toegepast worden . 
Deze tentoonstelling laat zien, dat er zowel figuratief als 
abstract wordt gewerkt, ook kleurgebruik laat spannen-
de verschillen zien. 
De expositie is te zien in de bibliotheek van het 
‘Karregat’. 
 
De deelnemers :  
Alda van Leeuwen 
Madernolaan 26  5624KT  Eindhoven  0402446886 
Corry v.d. Kruijs 
Mortierlaan 141  5641WC  Eindhoven  0402817032 
Francis Agterbosch 
Gaspeldoorn 1A  5666AX  Geldrop  0402862594 
Tonnie Mennen 
Bunderkensven 1  5646HD  Eindhoven  0402116871 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vanaf half november komt Marianne Schellekens met 
een expositie in de bibliotheek. 
 
Florarium Temporum 
Van 15 t/m 23 november is het Florarium Temporum te 
bezichtigen in Bibliotheek Eindhoven. De wereldkroniek 
werd geschreven door de Eindhovense monnik Nicolaus 

Clopper jr. (tussen 1468 en 1472). Het behoort tot de 
Eindhovense canon. 
Het is te bezichtigen in de Witte Dame. 
 
De bibliotheek leeft, bruist! 
De bibliotheek is steeds meer in beweging. Steeds meer 
activiteiten, lezingen, acties. Mocht je het niet direct in 
de bibliotheek zien, vele dingen gebeuren in de grote 
bibliotheek, de Witte Dame. Tevens zijn ze daar met een 
grote interne verbouwing bezig. Er komt een klein thea-
ter zodat vele voorstellingen op een mooi, waardig 
plaatsje gedaan kunnen worden. Bijna alle zondagen is 
er wel een voorstelling voor de jeugd. Kijk op 
www.bibliotheekeindhoven.nl voor meer informatie. 
 

 
 
 
 

HET 40E PRINSENBAL VAN DE  
TONGELREEPERS 

 
 

Wij, van CV de Tongelreepers hopen U allen op 16 no-
vember 2008 te mogen ontmoeten in onze nieuwe resi-
dentie “de Merckthoeve” gelegen aan de oude Urkhoven-
seweg 2-4 te Eindhoven. Op deze datum houden we n.l. 
ons 40ste Prinsenbal. U bent van harte welkom vanaf 
13:30 uur. De toegang is natuurlijk gratis en parkeerge-
legenheid is er volop. 
 
Graag tot ziens op 16 november a.s. in de Merckthoeve. 
 
CV De Tongelreepers 
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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) 
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl 

 

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 november 2008 in het be-
zit 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: 
‘borst statues festival’’ 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Philip van Dok 
Muschbergweg 2E 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 FDC Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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ALEXANDRA RADIUS 
BALLETDANSERES 
BALLETGEZELSCHAP 
BALLETMUZIEK 
BEGELEIDING 
BELICHTING 
BEROEPSDANSER 
BOLSJOIBALLET 

CHOREOGRAAF 
DE NOTENKRAKER 
GENERALE REPETITIE 
GRATIE 
HANS SNOEK 
HANS VAN MANEN 
HET NATIONAAL BAL-
LET 

HET ZWANENMEER 
IMPRESARIO 
KARAKTERDANS 
KLASSIEK 
MAILLOT 
MARGOT FONTEYN 
MODERN BALLET 
OEFENING 

PAS DE DEUX 
PODIUM 
POSITIE 
PROGRAMMA 
RUDI VAN DANTZIG 
SCAPINO BALLET 
SCHOENTJES 
TALENT 

TECHNIEK  
TILLEN 
TONEEL 
TULE 
VLOER 
VOORSTELLING 

G R A T I E B Z G G N I D 

T E L L A B L A A N O I T 

F H T N E L A T L O I T O 

A N E H G X T L A L O L S 

A B Y T I S A E L L E C L 

R A E E Z K N N L E A T A 

O L K M N N A R I R E D N 

E E E E A M O N A R A M A 

R T I E D R O F E K A R D 

O M S T N B G P T N T O A 

H U S U A O E O E O M E D 

C Z A L V T T N R T G E R 

E I L E I T I S O P U R E 

P E K T D A S I N X Z K A 

T K I N U O I R A S E R P 

R E K A R K N E T O N E D 

I E L E G E B T 

A N T E H H E E 

L I N C A O L L 

E E L N L L I L 

R F S V A S C A 

E V E B V E H B 

E R S A I T I O 

E Z S R E N N J 

N D E C O E G S 

E S H L L O R L 

D N E L S H V O 

I I I R J C E B 

D T U R E S H E 

R A E S T S T E 

M I N M U I D P 

H A N S S N O K 

R 

E 

S 

N 

A 

D 

P 

E 

O 

R 

E 

B 

D 

A 

O 

E 

G L M E T W A I D P T L G A T N N P J T S I 

De overgebleven letters vormen twee gezegdes. 


