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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77 

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

Ook voor bruiloft- en rouwboeketten
kunt u bij ons terecht!

U bent van harte welkom!
Tongelresestraat 405 • 5642 ND Eindhoven

Telefoon: 040 - 281 54 93 • fl owercorner1952@outlook.com

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Ook voor Cadeaukaarten, Portemonnees, E-sigaretten en 
Loterijen bent u bij ons aan het juiste adres.

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

W W W. D E B OT T E L D R A N K E N . N L Tongelresestraat 404, 5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89,    :  De-Bottel-Dranken

Kom onze selectie
rosé’s proeven op

13-14-15 juli
 en ontvang

10%
kassakorting!

SANTOCCI  LIMONCELLO 

0,7L van € 19,95  voor  € 16,95

APEROL 
0,7L van € 12,95  voor  € 10,95

YENI RAKI 
0,7L van € 18,95  voor  € 16,95 

GLEN TALLOCH 
1L van € 17,45  voor  € 15,95

Geldig van 1 juli t/m 31 aug.
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Omslagfoto:
Effenaar ’t Wasven!
John Muermans

Eind augustus: de vakantie is bijna 
voor iedereen voorbij. De school-
jeugd mag nog even luieren en 
genieten maar daarna hebben ze 
weer een nieuw schooljaar voor de 

boeg, altijd spannend. Zeker als je 
overstapt naar een vervolgopleiding 
en dus naar een nieuwe school. 
Maar dat is gezonde spanning, en 
die hoort bij het leven.
De redactie heeft de laatste maan-
den ook best in spanning gezeten. 
Want we waren natuurlijk erg 
benieuwd hoe het vernieuwde wijk-
blad zou bevallen. Wij kunnen u nu 
gelukkig meedelen dat we na het 
uitkomen van het eerste gekleurde 
nummer in een ander formaat, on-
gevraagd via de mail of bij ontmoe-
tingen in de wijk, spontaan heel veel 
positieve reacties hebben gekregen 
in de trant van „supermooi, dui-
delijk, gemakkelijker te bezorgen, 
keurig verzorgd, leest prettig.” 
In het juni/juli nummer hebben 
we de lezers nog eens uitdrukkelijk 

naar hun mening gevraagd want 
in dit veranderingsproces zijn zij 
natuurlijk de belangrijksten. Wij 
verwachtten hun eerlijke mening 
en daar hoorden ook aanmerkin-
gen en aandachtspunten bij zoals: 
„zorg dat het lettertype niet te klein 
wordt.” Om een indruk te geven 
van hoe ons nieuw-vormgegeven 
wijkblad is ontvangen, vindt u in 
dit nummer enkele reacties. Als 
u ze even tot u laat doordringen 
zult u - met ons - tot de conclusie 
komen dat de vernieuwing over het 
algemeen zeer gewaardeerd wordt. 
We gaan er dus mee door. Temeer 
ook daar de penningmeester voor 
het nieuwe, gekleurde wijkblad 
nagenoeg hetzelfde betaalt als voor 
het oude zwart-witte...
Veel leesplezier.

van de Redactie
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meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie
Kanaaldijk Noord 113  •  5642 JA Eindhoven  •  040 281 35 69  • 
info@kluijtmansnatuursteen.nl  •  www.kluijtmansnatuursteen.nl
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

Tongelresestraat 322 • 5642 NE Eindhoven
www.bergentaxi.nl • info@ bergentaxi.nl

BERGEN

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Natuurlijk behaNdeleN
Natuurgeneeskundig therapeut

Daalakkersweg 22
5641 JA  Eindhoven

Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN 

vergoeding 
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl



de Wisselpen

Mijn vader is geboren als Jos Smits 
in 1940 in Nuenen, maar heeft 
ruim 42 jaar in stadsdeel Tongelre 
gewoond samen met mijn moeder 
Theresia. In 1984 zijn zij gaan wo-
nen aan de Wolvendijk. Hier heeft 
mijn vader, en mijn moeder nog, 
met veel plezier gewoond.

Jos, mijn vader, hield ontzettend 
veel van wandelen, samen met 
zijn hond(en). En ook mijn moeder 
en ik hebben heel wat kilometers 
meegelopen.
Toen we op de Wolvendijk kwamen 
wonen hadden we een piepklein 
poedeltje genaamd Trixy. Daar 
begonnen de vele kilometers mee. 
Later volgde onze witte keeshond 
Basje en weer later onze herder 
Bora. Met Bora werden de wan-
delingen een stuk groter. Van de 
Loostraat naar de Hofstraat, via 
het Wasven naar de Karpen, van 
de Karpen naar de bossen over de 

brug tussen de flats door naar huis. 
Kwamen we onderweg mensen 
tegen dan was mijn vader altijd 
in voor een ’buurtje’. Doordat hij 
dagelijks dezelfde rondes liep, 
soms wel 2 x per dag, kwamen we 
geregeld dezelfde mensen tegen en 
het gebeurde dan ook regelmatig 
dat mijn vader langer onderweg was 
dan de bedoeling was, waar weer 
mijn moeder niet altijd blij mee was 
vooral niet als ze zat te wachten met 
het avondeten.
Toen zijn geliefde herder Bora over-
leed had mijn vader veel verdriet. 
Daarom zijn wij, mijn moeder, mijn 
vriend Dennis en ikke een ander 
maatje gaan zoeken. Zo kwamen we 
al snel uit bij onze Mechelse herder 

Roy. En al snel werd Roy een trouwe 
vriend van mijn vader en konden de 
wandelingen weer doorgaan.

De laatste jaren moest hij echter 
inleveren op het wandelen vanwege 
zijn gezondheid en daar had hij het 
heel moeilijk mee. Daarom stond 
hij dan ook vaak aan de voordeur 
te leunen zodat het contact met de 
mensen niet helemaal verdween.
Helaas is mijn vader afgelopen april 
niet onverwachts, maar veel te snel 
overleden. 
We hadden een heel mooie mis in 
de parochiekerk St. Martinus op het 
Hofke. Een mis waar zijn trouwe 
vriend Roy bij was en waar zijn 
lievelingsmuziek werd gedraaid. 

Iedere maand las hij het blaadje 
Rond ’t Hofke graag en wat zou hij 
trots zijn op deze ’ode’ aan hem.

Ik zou graag de wisselpen willen 
doorgeven aan mijn goede vriend 
Willem Grootveld.

Hallo, mijn naam is Anny Smits en ben door Tanja gevraagd 
om de wisselpen van haar over te nemen.
Ik aarzelde geen moment en zei meteen: „Ja, wat leuk.”
Normaal is het de bedoeling dat je iets over jezelf vertelt, 
maar onlangs is mijn vader overleden en wil ik eigenlijk 
heel graag iets over hem vertellen. Noem het een soort van 
’ode’ aan hem.

Jos, Trees en Roy voor ons huis

Jos en Roy voor het Qude Raadhuis

Anny met vriend Dennis

Maandelijkse rubriek welke wordt geschreven door 
iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het 
eind van het verhaal wordt bekendgemaakt aan 
wie men de pen doorgeeft. Men is vrij om een verhaal, 
ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.
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Als je niet weet wat Onterfd Goed 
doet, moet je zeker eens gaan 
kijken. Het is ongelooflijk. Stel je 
een oude fabriekshal van Nolte voor 
die helemaal leeg is gehaald en op-
nieuw ingericht. Maar dan anders. 
Een 750 m2 grote hal vol kunst en 
erfgoed. Niet dat kunst geen erfgoed 
is, maar onder kunst versta ik even 
„dat wat je in kunt lijsten en aan de 
muur hangen.” Ik geef toe dat dat 
niet echt een beslissend onder-
scheid is, want menig kunstenaar 
mag in staat worden geacht ook 
de twee antieke rolstoelen min of 
meer in te lijsten en aan de muur 
te hangen, maar goed, u weet wat 

ik bedoel. Wanneer je binnenkomt, 
krijg je het al meteen voor je kiezen: 
een grote poster met de tekst. „Is 
dit kunst of mag het weg?” Juist ja. 
Is een oude landkaart van Rusland 
waarop je kunt zien dat Finland 
bij Rusland hoorde - zo eentje die 
(heel) vroeger in de klas hing - 
kunst of mag het weg? Natuurlijk 
mag die niet weg, ondanks dat het 
geen kunst is. Ofschoon uitgere-
kend zo’n oude landkaart makkelijk 
ingelijst kan worden en aan de 
muur gehangen.

Wat doet Onterfd Goed?
Jolande: „Wij adviseren alle soorten 

erfgoedbeheerders bij het verbe-
teren van hun collectie. Onder de 
algemene term ’erfgoedbeheerders’ 
verstaan we alle instanties, kunst-
uitlenen, bedrijven, verenigingen, 
gemeentes, particuliere verzame-
laars, heemkundekringen en musea 
die een bepaalde collectie hebben 
die ze willen verbeteren. Wij helpen 
dan bijv. met het ’ontzamelen’ (FdG: 
mijn tekstverwerker kent dit woord 
nog niet - ontzamelen - merk ik nu). 
We hebben bijv. ooit een heemkun-
dekring gehad die een verzameling 
had van over de 200 ploegen. Dat 
werd een beetje veel, op een gege-
ven moment weet je niet meer waar 
je ze moet laten en zie je door de 
bomen het bos niet meer. Dankzij 
het feit dat wij een enorm netwerk 
hebben van deskundigen die graag 
bereid zijn hun expertise op een 
bepaald gebied ter beschikking te 
stellen, kunnen wij zo’n heemkun-
dekring adviseren welke spullen 
te behouden en welke gerust weg 
mogen. Ook helpen we dan met het 
zoeken naar mensen die geïnteres-
seerd zouden kunnen zijn in de 
aanschaf (’adoptie’ noemen we dat) 
van een ouderwetse ploeg. Waarom 
we het ’adopteren’ noemen? Omdat 
we graag willen dat de nieuwe eige-
naren goed beseffen dat ze eigenlijk 
een museumstuk in bezit hebben. 
Ook als het een oude ploeg is.

Onterfd Goed ’de adoptiebalie voor 
Nederlands erfgoed’ 

Soms kan een museum de eindjes 
niet meer aan elkaar knopen (bijv. 
wanneer de gemeente de subsidie 
intrekt) zoals begin januari 2011 
het geval is geweest met museum 
Scryption in Tilburg. Dat was een 
museum voor schriftelijke com-

Via Facebook hoorde ik van een vriendin dat de stichting 
Onterfd Goed op vrijdag 19 mei haar poorten zou openen 
op Sectie-C. Ze bleek - later - de moeder te zijn van een 
van de initiatiefneemsters van Onterfd Goed, maar goed, 
ik wist eerlijk gezegd niet eens wat Onterfd Goed was, 
noch dat ze op Sectie-C zaten. Ik dus daar naartoe, naar 
de opening, temeer daar het nieuwe onderkomen (in hal 
10) feestelijk geopend zou worden door wethouder Mary-
Ann Schreurs. Ik was ruim op tijd. Tijd genoeg dus om eens 
lekker rond te neuzen en te praten met - of liever gezegd 
luisteren naar - de directeur: Jolande Otten.
Door Frank de Greef/Fotografie Jan Bruin

Twee antieke rolstoelen

Sectie-C
In het nieuws
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municatie en sociale media dat 
22 jaar heeft bestaan. Zij bezaten 
o.a. de ± 160 typemachines die de 
schrijver en typemachinefanaat W.F. 
Hermans had verzameld, inclusief 
de rode, elektrische bolkop-IBM uit 
1961 die hij zelf altijd gebruikte (tot 
zijn overlijden in 1995) en waarop 
hij mooie boeken, essays en boze 
brieven schreef. Op de typemachine 
zitten nog - in een provisorisch 
vastgeplakt hoesje - de Tipp-Ex 
correctiepapiertjes die Hermans 
gebruikte. 
Veel jongeren weten niet eens meer 
wat een typemachine is en zijn zeer 
verbaasd als ze er een aan het werk 
zien: „Wauw, gaaf, dit ding print 
meteen uit!” krijgt Jolande wel eens 
te horen. Ter gelegenheid van de 
opening vandaag is de rode IBM van 
Hermans speciaal vanuit Gent in 
België (waar de collectie van Her-
mans onderdak heeft gevonden in 
de boekhandel Limerick) naar Eind-
hoven gekomen. Gaat hem zien!
Overigens was het einde van mu-
seum Scryption een van de eerste 
grote adoptie-klussen die de stich-
ting Onterfd Goed aannam. Samen 
met de mede-oprichters van Ont-
erfd Goed - Dieuwertje Wijsmuller 
en Kathy Marchand (allebei vandaag 
ook aanwezig) - besloten ze een 
goed onderdak te zoeken voor de 
ongeveer 1.200 typemachines van 
museum Scryption. In eerste in-
stantie werd de collectie opgeslagen 

in de voormalige De Gruyterfabriek 
in Den Bosch maar na een paar 
verhuizingen - o.a. naar een ietwat 
anonieme en solitaire loods aan 
de Speelheuvelweg in Eindhoven - 
staat er nu nog het e.e.a. in hal 10 
van Sectie-C.

„Deze locatie is veel fijner voor ons. 
Temidden van kunstenaars en de-
signers, zodat we veel meer aanloop 
krijgen van mensen die geïnteres-
seerd zijn in kunst en erfgoed. We 
zijn erg blij met deze locatie!”

Radicale vernieuwers.
Wethouder Mary-Ann Schreurs is 
bij de officiële opening om 16.00 
uur op haar beurt ook heel ver-
guld met de komst van stichting 
Onterfd Goed naar Sectie-C. Een 
stichting die best wel een heel 
bijzondere club is, want niet alleen 

uniek in Nederland - ze zijn door 
het tijdschrift Vrij Nederland twee 
jaar geleden al uitgeroepen tot een 
van de Radicale Vernieuwers van 
Nederland - maar in heel de wereld. 
Nergens anders op de wereld 
bestaat een club zoals Onterfd 
Goed (nu bij ons in Tongelre). Niet 
zo raar dus dat zowat 80 procent 
van alle ’adoptie-ouders’ (mensen 
die iets adopteren c.q. kopen) uit 
het buitenland komen. Er zitten 
bijv. in Italië relatief veel mensen 
die erg geïnteresseerd zijn in oude 
Olivetti-typemachines, want Olivetti 
was een Italiaanse typemachinefa-
brikant. 

Er valt nog veel meer te vertellen 
over Onterfd Goed, maar ik zou 
zeggen: ga gewoon zelf eens kijken. 
Zeker als u geïnteresseerd bent in 

allerhande soorten cultureel erf-
goed. De openingstijden zijn woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

COntACt
Daalakkersweg 2, hal 10
5641 JA Eindhoven 
Tel.: 06-24784170
Email: info@onterfdgoed.nl
Site: onterfdgoed.nl
onterfdgoed.com

Rode IBM typemachine

Jolande Otten en wethouder Mary-Ann Schreurs
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

Structuur, altijd dezelfde begeleiders, 
Kennis, professionele opvoeders, 
Kleinschalig, één verticale groep, 
dan zijn jullie van harte welkom.

Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Profiteer nu van 
extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs 

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie



de Tongelrese
Keuken

Warme geitenkaas met courgettes en toma-
tensalade met verse kruiden.

Ingrediënten voor 4 personen

* 2 kleine courgettes
* 8 kleine ronde geitenkaasjes (bijv. crottins)
* 1 kilo tomaten
* 2 eetlepels witte wijnazijn
* 6 basilicumblaadjes
* 2 takjes tijm
* olijfolie
* peper en zout

Bereiding ± 30 minuten
1.  Warm de oven voor op 220 graden.
2.  Was de courgettes en snijd ze in de lengte in dunne 

repen en bestrijk ze met olijfolie.
3.  Wikkel elk geitenkaasje in een of twee courgette-

reepjes en schik ze op een bakplaat.
4.  Bak de geitenkaasjes 5 tot 8 minuten in de oven.  

Ze moeten mooi goudbruin zijn.
5.  Blancheer intussen de tomaten en koel ze af in koud 

of ijswater. Verwijder de schil, snijd de tomaten in 
vieren, ontpit ze en snijd het vruchtvlees in kleine 
blokjes.

6.  Maak een vinaigrette met de wijnazijn, 6 lepels olijf-
olie, peper en zout.

7.  Meng de fijngehakte basilicum, tijmblaadjes en 
tomatenblokjes met de vinaigrette.

8.  Verdeel de tomatensalade over de borden en schik er 
de warme geitenkaasjes op.

Garneren met basilicum en tijm. Serveer er een stukje 
(warm) brood bij. Een heerlijk voorgerecht of voor een 
luxe lunch.

Eet smakelijk
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Wilde Gans
Een wilde gans op vrijerspad
kreeg plotseling een kans
toen hij laatst een meisje had
dat wist wat ze… Wilde Gans.

Jeu de boules

Beste wijkbewoners,
Ik ben op zoek naar mensen die interesse hebben om 
1 of 2 keer per week te boulen. Bij het Wasven ligt 
een mooie jeu de boulesbaan waar weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Misschien zou u mij kunnen helpen 
om hiervoor mensen te vinden die geïnteresseerd zijn.

Met vriendelijke groet
Henri Cuijten, ’t Hofke 110 D
5641 AN Eindhoven
Email: h.cuyten@chello.nl
Telefoon: 06-20038476
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!
Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Je de kaas niet van 
het brood laten eten!



„Het was tijdens een kerstdiner van 
mijn inmiddels voormalige schoon-
ouders dat ik hoorde van mensen 
die hun voeten in een aquarium 
door visjes lieten reinigen. Meteen 
gaan googelen. Het gaat om de 
Garra Rufa, wel bekend als de Dr. 
Fish visjes.
Zo is op mijn zolderkamertje 
Fish Spa Happy Feet begonnen. 
Ik bouwde 2 Fish Spa’s, dat wil 
zeggen aquaria, waarmee ik in de 
zomer braderieën en campings 
bezocht waar ik gasten en bezoe-
kers hun voeten door die visjes liet 
schoonmaken. Ook waren de gasten 
welkom op de zolder om te genieten 
van een kopje koffie of thee en van 
een heerlijke fish spa pedicure. Spa 
betekent rein door water. Vandaar 
de naam. 
Eigenlijk kom ik uit de zorg- en 
welzijnssector. Jaren was ik begelei-
der van kinderen die een of andere 
vorm van autisme hadden of ADHD 
en coachte hun ouders. Daarnaast 
was ik actief in de kinderopvang op 
de BSO (buitenschoolse opvang). 
Geweldig werk maar toen ik hun 
problemen mee naar huis begon te 
nemen, vond ik dat het tijd was voor 

iets anders. Ik wilde werk waarin ik 
helemaal mezelf kon zijn, onaf-
hankelijk en gelukkig. En omdat ik 
nogal ondernemend en nieuwsgie-
rig van aard ben, startte ik Fish Spa 
Happy Feet op. Met het geld dat ik 
daarmee verdiend heb, is de huidige 
salon opgebouwd.” 
Dan wijs ik op 2 aquaria, waarin 
de Garra Rufa’s vooralsnog wer-
keloos rondzwemmen, daarachter 
een comfortabel zitje. They are still 
there!
„Ja, het is eigenlijk niet meer 
rendabel, want de hype is al lang 
voorbij. Toch zijn het mijn kinderen. 
Ik kan er moeilijk afstand van doen. 
Na Fish Spa Happy Feet moest 
ik dus iets anders. Daarom terug 
de schoolbanken in, een studie 
schoonheidsspecialist gevolgd, 
certificaten gehaald en zo werd Fish 
Spa Happy Feet dus Happy Skin.”
„Wat wij allemaal doen? Laseren 
om tatoeages te verwijderen en 
tegen acné, gezichts- en huidver-
beterende behandelingen, perma-
nente make-up, wimper-extensions 
aanbrengen, massages enz.”
„Dat laseren is toch niet zonder ri-
sico”, merk ik voorzichtig op. „Niet 
als je een goed laserapparaat hebt 
en er een gedegen cursus voor hebt 
gevolgd en bij mij gaat het om kwa-
liteit. Voor wat betreft het opzetten 
van permanente make-up (met 
natuurlijke pigmentkleuren) hebben 
wij dan ook het GGD keurmerk.”
En dan de klandizie. Ook steeds 
meer mannen heb ik eens ergens 
gelezen. Klopt dat?
„Nou het blijven toch vooral vrou-
wen, terwijl we ook wel mannen als 
klant hebben. Zij worden dan vaak 
door hun vrouw gestuurd. Zo komt 

hier regelmatig een bouwvakker die 
zich laat behandelen voor zijn droge 
huid.”
Voorheen zat Jasper met zijn zaak 
in kapsalon Anouk in de Tongelre-
sestraat. Vanaf mei is Happy Skin 
gevestigd aan de Urkhovense -
weg 43.
„Met uitzondering van de appara-
tuur heb ik alles zelf getekend, 
gemaakt en geschilderd: het meu-
bilair, de kapstokken, de balie enz. 
Van 6 m² op mijn zolder naar 
140 m² hier. Toch wel iets om trots 
op te zijn of niet soms?”
Vrijwel onmiddellijk wordt dit door 
mij beaamd. „Dus je hebt je grote 
doel bereikt?” Hier zit ik goed mis. 
„Nee, ik denk voor de toekomst aan 
een grote vestiging waar total well-
ness wordt geboden aan het hele 
gezin. Nee zelfgenoegzaam achter-
over leunen is niets voor mij. Ik volg 
de nieuwste ontwikkelingen op de 
voet en wil me hierin onderscheiden 
van de andere schoonheidssalons. 
Momenteel zit ik voor behande-
ling van het hoofd te denken aan 
het plaatsen van slakken uit Afrika. 
Happy Skin wordt dan Happy Snail, 
maar zet er dit toch maar niet in.”
Oeps Jasper, staat het er toch in. 
Dat vind jij als bijzonder origineel 
ondernemer vast niet erg!

Paul Brans 

in gesprek met...
Jasper Lemmers

Van Happy Feet naar Happy Skin

Jasper Lemmers

COntACt
Schoonheidssalon Happy Skin
Telefoon: 06-45288556
Email: info@happyskin.nl
Site: www.happyskin.nl
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Tongelrese
Natuurwijzer

De vakantie zit er voor de meesten 
weer op, of bijna op. En ik hoop dat 
iedereen weer van de natuur heeft 
kunnen genieten. Vaak tijdens va-
kanties gaan we de natuur in en dan 
worden er mooie foto’s gemaakt en 
bij het zien van de foto’s waarderen 
we hoe mooi het daar wel niet was.  
Als je thuis bent en goed blijft 
kijken, dan zie eigenlijk ook hoe 
mooi het hier is. In ons Tongelres 
landschap en omgeving kun je ook 
mooie vlinders, speciale bloemen 
en dieren fotograferen. De kunst 
is je eigen leefomgeving ook te 

waarderen met wat er groeit en 
bloeit, vliegt en kruipt. En als je dat 
ook nog in je zeer directe omge-
ving doet, in je wijk, tuin of op het 
balkon, kan het zelfs zijn dat je 
daar ook een beetje gelukkiger van 
wordt. Een bijzondere vlinder of 
een egel in de tuin, een bloem die 
eindelijk bloeit met zijn prachtige 
kleuren: daar word ik nou gelukkig 
van. Waar word jij gelukkig van?

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

Landkaartje

Bonte specht

Meikever

Eindelijk staat onze tuin aan de 
Loostraat in bloei! We hebben lang 
moeten wachten maar onze inzet 
is beloond: zoals ook andere jaren 
ligt onze tuin er weer prachtig bij.
Alle planten zijn mooi opgebonden 
zodat de wind ze niet kan platleg-
gen en het dieven is een wekelijks 
terugkomend werk. Dieven is het 
weghalen van knoppen zodat je 
lange bloemstelen krijgt om ze 
mooi in de vaas te zetten of om 
bloemstukjes te maken.

Vanaf 15 juli is onze tuin iedere 
zaterdag open van 10.30 tot 

12.00 uur en kunt u in ruil voor 
een donatie ’n bloemetje komen 
halen. Maar u kunt natuurlijk ook 
gewoon even binnen wandelen om 
te genieten of om foto’s te maken. 

Vergeet ook niet onze jaarlijkse 
dahliashow, deze is op zondag 17 
september van 11.00 tot 17.00 
uur in de Galerage (de voormalig 
Merckthoeve) aan de Oude Urkho-
venseweg. Gratis toegang.

Bestuur dahliaclub 
St. Martinus

Dahliaclub St. Martinus Tongelre
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Begin maart heeft een aantal deel-
nemers meegedaan aan een work-
shop heggenleggen. Peter Kerkhofs, 
die de cursus verzorgde, heeft de 
theorie verzorgd en in de praktijk de 
kneepjes van het vak laten zien. Een 
heg naast de kas van de Wasven-
boerderij hebben we veranderd in 
een Engels gelegde heg.

Eerst wordt bekeken in welke rich-
ting de heg gelegd wordt. De stam-
metjes worden daarna een voor een 
vlakbij de grond ingezaagd, maar 
voor de gevorderde kan dat met 
een bijl of hiep, een soort kapmes. 
De struiken worden flink terug-
gesnoeid, anders zou je de heg niet 
kunnen leggen en vlechten.  
De heg wordt tijdens het inhak-
ken of zagen neergebogen tot een 
schuinte van 30 graden. En dan alle 

stammetjes dezelfde kant uit. Om 
de ongeveer 60 cm komt een paaltje 
te staan, waar je de heg tussendoor 
kunt vlechten en vastleggen.  

Dit zijn paaltjes die we elders uit 
het gebied hebben gezaagd. Als je 
een aantal meters hebt gedaan kun 
je aan de bovenzijde van de heg 
met lange telgen gaan vlechten met 
hazelaar of wilg. De meidoornhaag 
is ondoordringbaar en een prima 
schuilplaats voor vogels, kleine 

zoogdieren, insecten en ander klein 
spul.

Wil je ook leren heggenleggen?
Komende winter organiseren we 
weer een workshop heggenleggen 
en gaan we aan de heggen van Coll 
werken, aan de Molendijk. Hulp bij 
dit stoere werk is altijd welkom.

 Let op de agenda van de natuur-
werkgroep van het Wasven. 

Heggenleggen en vlechten, 
een vakmanschap

De cursus

Kijk goed hoe je het moet doen

Het resultaat na 2 maanden

De gevlochten heg is onder een hoek van 30 graden gelegd
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pagelaan 7 I  5641 CB eIndhoven I  tel 040-2813679 I  www.tradItIons.nl

Ik BIed u topkwalIteIt tegen de laagste prIjs
Ik traIn doorlopend de nIeuwste stIjlen

tot zIens BIj tradItIons kappers

onze prijzen
wassen - knIppen - drogen 30 mIn* ” 16,00

wassen - föhnen / watergolf 45 mIn* ” 20,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - kort haar 90 mIn* ” 27,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - lang haar 90 mIn* ” 33,00

wassen - knIppen - föhnen / watergolf 60 mIn* ” 33,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - drogen 120 mIn* ” 37,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - kort haar 120 mIn* ” 43,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - lang haar 120 mIn* ” 47,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - knIppen 120 mIn* ” 53,00

permanenten - knIppen -  föhnen 120 mIn* ” 53,00

woensdagmIddag kIndermIddag knIppen t/m 30 mIn* ” 13,50

*  BIj BenaderIng de tIjd dIe we graag aan uw kapsel Besteden 
prIjzen van toepassIng In één BehandelIng volstaat



Op 7 september 2017 starten wij 
weer met een sport- en spelgroep 
op donderdagavond van 18.00 
tot 19.30 uur in spilcentrum de 
toeloop aan de Jozef Israëlslaan in 
Tongelre.
Hebt u interesse of bent u benieuwd 
hoe e.e.a. verloopt breng dan 
vrijblijvend een bezoekje aan onze 
sportavond.
Juist nu het accent in de gezond-
heidszorg op bewegen ligt, biedt de 
E.H.T.S. een optimaal recept.
Deze stichting, opgericht in 1980, 
heeft tot doel het bevorderen van 
de fysieke gezondheid van perso-
nen die een hart- of vaatprobleem 
hebben doorgemaakt, personen met 
een longaandoening of diabetes, 
maar ook van 40-plussers die hun 
conditie willen behouden dan wel 
verbeteren.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken 
door o.a.:
-  onder deskundige leiding weke-

lijks een sport- en spelmiddag/ 
-avond te organiseren

-  voorlichting en reanimatiecursus-
sen te verzorgen

-  contacten te leggen met organi-
saties en instellingen met gelijke 
doelen

-  adviezen in te winnen bij de van 
toepassing zijnde specialismen in 
ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Hiertoe is de stichting aangesloten 
bij overkoepelende organisaties en 
heeft zij nauwe contacten met 
’De Hart & Vaatgroep’.
Zij staan voor gezond, veilig en 
verantwoord bewegen in groepsver-
band waarbij de begeleiding er sterk 
op toeziet dat er geen overbelasting 

plaatsvindt en dat eenieder afhan-
kelijk van zijn/haar kunnen de rust 
krijgt of kan nemen die hij/zij nodig 
acht.
Het uit te voeren programma 
bestaande uit rek-, strek- en spel-
oefeningen is gevarieerd en laat alle 
spieren en gewrichten die moe-
ten zorgdragen voor een gezond 
lichaam optimaal functioneren. 
Verder sporten wij nog in sporthal 
Den Ekkerman in Veldhoven, sport-
accommodaties Vlokhoven in Woen-
sel en de Paersacker in Best, waar-
voor u ook contact kunt opnemen 
met het secretariaat van E.H.T.S. 
of na een bezoek aan onze website 
www.ehts.nl, dan weet u wat de 
stichting voor u kan betekenen.

 

COntACt
Nico Damen, secretaris
Kluizenaarstraat 31
5641HE Eindhoven
Telefoon: 040 2815633 
Mobiel: 06 48069656
Email: info@ehts.nl
Site: www.ehts.nl

Sport- en spelgroep 
Eindhovense Hart Trim Stichting

Eetpunt Ignatius

Ma t/m Vrij om 12.00 uur 
3-gangen menu
Vers gemaakt door onze kok!

Komt u gezellig mee-eten??

Kosten: €7,25 per maaltijd
Koffie/thee €0,50
Voor meer informatie: 
Aagje Burema
Adres: tongelresestraat 483 
5641 AW Eindhoven 
040-2828004 
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burendag
Geestenberg

Op Burendag, zaterdag 23 septem-
ber 2017, zal ook dit jaar weer een 
wijkfeest gehouden worden in de 
Groene Long bij ’t Karregat. Vanaf 
14.00 uur is jong en oud welkom 
om te komen luisteren, kijken en 
genieten. Ook dit jaar zal er weer 
muziek zijn (verzorgd door jong en 
oud uit de wijk), kun je onder het 
genot van een hapje en/of drankje 
aan de lange tafels even bijkletsen, 
voor de kinderen zullen er work-
shops georganiseerd worden. Af-
sluitend (rond 17.00 uur) zal ook dit 
jaar weer een gezamenlijke buurt-
maaltijd aangeboden worden. We 
hopen net als vorig jaar weer zo’n 
125 personen aan te kunnen laten 
schuiven. Houd voor meer informa-
tie over de aanmelding daarvoor de 
communicatie in de gaten.

Binnen de wijk is veel creativiteit en 
sportiviteit aanwezig en we hopen 
dat er enthousiaste buurtgenoten 
zijn die hun hobby graag willen 
delen. Dat kan door het etaleren van 
producten in een kraampje (€ 10,- 
voor een hele kraam of € 5,- voor 
een halve), dat kan ook ’actiever’, 
bijvoorbeeld door het verzorgen 
van een workshop voor de jongere 

buurtgenootjes (4 t/m 12 jaar). 
Eventuele kosten hieraan verbon-
den, zijn voor onze rekening. 

We zetten wat mogelijkheden op 
een rijtje:
een kraam huren (€ 10,- voor een 
hele kraam, € 5,- voor een halve 
kraam);
een workshop verzorgen – bij-
voorbeeld keramiek, handwerken, 
cupcakes versieren of iets origineels 
maken voor binnen of buiten;
een sportieve activiteit verzorgen;
cupcakes versieren of iets anders 
lekkers dat kinderen leuk vinden 
om te doen;
ben je muzikaal onderlegd en wil je 
graag een leuke muziekworkshop 
geven (gitaar, drums of een ander 
inspirerend instrument);
houd je van toneel en kun je 
bijvoorbeeld een kleine toneelwork-
shop aanbieden. 
Heb je nog een ander leuk idee, laat 
het ons weten.

Heb je niet echt een hobby die je 
graag wilt delen, maar zou je wel 
een andere bijdrage willen leveren 
door te helpen op de dag zelf, heel 
graag! Laat dat even weten via 

onderstaand mailadres of laat een 
bericht achter op onze Facebook pa-
gina. Uiteraard mag je ook gewoon 
komen kijken, luisteren en eten 
zonder dat je een actieve bijdrage 
levert! 

Wij zijn bereikbaar op wijkfeest-
geestenberg@gmail.com of laat 
een bericht achter op www.face-
book.com/WijkfeestGeestenberg.
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momenten met
Hart, ziel en handen

Een week later loop ik richting de 
spoorwegovergang. Ik zie een man 
wegfietsen vanaf `t kapelleke. Hij 
gaat richting het spoor, aarzelt 
wat, draait om en zwalkt wat over 
de weg, dan gaat hij toch richting 
overweg.
Mijn gedachten en blik zijn nu meer 
gericht op ’t beekdal van de Dom-
mel. Bij de overweg gekomen sta ik 
even stil bij de rouwboeketten die 
liggen op het rooster bij de spoor-
wegovergang. 
Bij het bankje schuin tegenover zie 
ik drie personen, twee mannen en 
een vrouw. Ik loop er naar toe en 
vraag of zij familieleden of vrienden 
zijn van de overledene. „Nee”, zegt 
de vrouw, „wij zijn hier voor hem.” 
Ze knikt naar één van de mannen. 

Ik herken in hem de fietser.
De andere man is aan het bellen.
Zij spreekt de fietser aan: „Kom 
toch even hier bij me zitten, (zij 
wijst) hij is nog in gesprek.”
Met ’n open blik praat ze door: 
„Heb je kinderen?” „Ja, een zoon.”
„Zou je dit wel doen?” 
„Heb je medicijnen?”
„Wat zou dit betekenen voor jouw 
zoon … en voor de machinist ….?”
Intussen wisselt ze blikken en 
woorden met de beller: „Ja, ze ko-
men …. er komt hulp.”
Enkele minuten later – wat duurt dit 
lang – horen we in de verte sirenes, 
dan vallen ze weg.
Ik zie wazige ogen en een glimlach. 
Onzeker en onrustig gaat hij weer 
staan: „Medicijnen…..? Ja thuis.”

Een, twee politiewagens komen 
aanrijden, stoppen, agenten stap-
pen uit en vragen wat informatie. 
Eén van hen gaat in alle rust naar 
de man toe. 
Met ogen vol begrip en meevoelen 
worden er woorden gewisseld: „Ja, 
we gaan je helpen en brengen je 
naar ” ’t Cathrien”, voor jouw fiets 
zorgen we straks.”
Ik blijf nog even napraten met de 
vrouw en man: „Wat geweldig dat 
jullie hier waren, jullie zijn er wel op 

het juiste moment.”
Zij: „Ik kom hier regelmatig, ik loop 
tot dit bankje, ga zitten en dan komt 
er wel ’ns iemand naar mij toe. Tja, 
aan een vreemde vertellen mensen 
soms vaak hun diepste gevoelens, 
angsten of verwachtingen. Ik kijk de 
ander aan en …… ik luister.”
Hij: „Vandaag stond ik hier al even. 
Je ziet het aan zijn gedrag, die 
aarzeling én die vastberadenheid. 
„Die gaat springen”, flitste het door 
mijn hoofd. Ik liep naar hem toe en 
zei: „Wat ben je van plan, maat? 
Kom ’ns mee!” Ik sloeg een arm om 
hem heen en we liepen samen naar 
’t bankske.

Zo kwam het leven van die ene man 
in hun leven, in hun hart, in hun 
handen.
Zij, twee personen uit Tongelre, zij 
waren er, luisterden en ….. ze zijn 
„er nog kapot van”.

Even later keken we elkaar aan, ga-
ven elkaar ’n hand en ’n warme blik. 
Ik liep aan, stond weer stil bij de 
bloemen en las de oproep: 
„IK LUIStER”.

IK LUISTER...

Door Wim van de Wiel

„Ik luister”, vermeldt het bord aan de overweg. Al fietsend heb 
ik deze tekst vaak gelezen. Dan is daar die dag dat ik buiten 
ben en als bij donderslag het geraas hoor van piepende 
remmen. Slingerend en schokkend zie ik de trein tot stilstand 
komen. Opgeschrikt vermoed je al wat er gebeurd is. 
Enkele tellen later hoor je sirenes van hulpverleners en zie je 
zwaailichten langsrazen richting overweg.
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Nieuws vanuit de Boog

In juni zijn er twee voorstellingen 
geweest: een van groep 1/2 en een 
van groep 7. De kinderen hebben 
enorm hun best gedaan. Wat zag 
het er leuk uit!

Circusvoorstelling groep 1/2 
Op vrijdag 2 juni hebben de kinde-
ren van groep 1/2D een prachtige 
circusvoorstelling gegeven. We 
zagen leeuwen door een brandende 
hoepel springen, honden en katten 
die kunstjes deden, springende en 
fietsende acrobaten en grappige 
clowns. Tussendoor zorgde de 
pisteveger ervoor dat de piste netjes 
was en in de rust kwamen popcorn-

uitdelers langs met een snack. Wat 
hebben de kinderen dit fantastisch 
gedaan en wat zijn we trots op onze 
kids!

Viering groep 7
Na een lang proces van het maken 
van een eigen viering hebben de 
kinderen van groep 7 een uitvoe-
ring gegeven. De kinderen had-
den de opdracht gekregen om een 
eigen viering in elkaar te zetten en 
ze bedachten daarvoor de naam 
’SKEER groep 7’. Ze zijn in groepjes 
uiteengegaan om acts te bedenken 
waar een raar of grappig stukje in 
zat. Ze hebben veel geleerd van de 

opdracht, want ze waren aardig wat 
hobbels tegengekomen.
Wij wensen iedereen een heel fijne 
zomer(vakantie)!

Lieve groet, 
Team de Boog

COntACt
Telefoon: (040) 2611760
Email: deboog@skpo.nl
Internet: www.dsdeboog.nl

nieuws van de
Basisscholen

Circusvoorstelling groep 1/2 Viering groep 7

Muziektheater
Vind je het leuk om te zingen, te dansen en te acteren?
We starten na de zomervakantie met een nieuwe 
productie.

Er zijn 2 groepen:
Kids (van 8 tot 12 jaar)
Tieners (van 12 tot 21 jaar)

Uniek: lessen duren 2,5 tot 3 uur en worden gegeven 
door ervaren professionals.
Waar? Speelzaal van basisschool de Boog.
Meer informatie: www.koorstelling.nl/muziektheater.
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Vitalis Peppelrode heeft op don-
derdag 11 mei de prijs voor ’meest 
belevingsgericht zorghuis van 
Nederland’ gewonnen. Uit het rap-
port van de vakjury: „Medewerkers 
zijn doortrokken van de beleving 
van de cliënt, ze leven echt mee 
met de mensen. Ze spreken vanuit 
hun hart en dat voelt heel goed. 
Wij zouden wel in deze zorginstel-
ling willen wonen.”

In het filmpje van Peppelrode is te 
zien hoe in uiteenlopende situaties 
op een belevingsgerichte manier 
wordt gewerkt met dementerende 
ouderen. Bij binnenkomst van 
een nieuwe bewoner worden er 
bijv. eerst vragen gesteld zoals 
„wat ziet en voelt een bewoner?” 
Pas dan wordt de zorg besproken 
en op maat afgestemd. Uiteraard 
rekening houdend met de fase van 

dementie waarin een cliënt zich 
bevindt. 
Vitalis Peppelrode bevindt zich 
middenin Eindhoven en is om-
geven door een parkachtige tuin. 

Bij binnenkomst valt direct de 
huiselijke sfeer op en de aandacht 
voor kunst en cultuur. Hier wordt 
niet voor standaardoplossingen 
gekozen. Structureel wordt het 
personeel opgeleid als gespeciali-
seerd verzorgende. Samen met de 
Vitalis-academie is een opleiding 
ontwikkeld voor zorg aan en rond 
dementerende ouderen.

Proficiat Peppelrode!

Peppelrode wint zorgprijs

COntACt
Vitalis Peppelrode
Katja Ebben manager 
Vitale teams
Telefoon: 040-2151600 
E-mail: k.ebben@vitalisgroep.nl
Site:  www.vitalisgroep.nl  

www.zorgvoorbeleving.nl

Verse Leeswaren 

Splinternieuwe boeken thuisbezorgd en ook weer 
opgehaald! De innovatieve bieb Eindhoven introduceert 
Verse Leeswaren. 

Wat houdt het in: je geeft op verseleeswaren.nl op 
wat jouw favoriete thema’s zijn qua leesboeken en de 
bieb doet de rest. Laat je verrassen met splinternieuwe 
titels, speciaal voor jou geselecteerd en aan huis be-
zorgd. Zo ga je relaxed de vakantie in.
Met Verse Leeswaren krijg je het nieuwste van het 
nieuwste. Wij kiezen drie splinternieuwe boeken waar-
van we weten dat de verwachtingen hooggespannen 
zijn en dat ze perfect aansluiten op jouw interesses. De 
boeken komen pas in de bieb nadat jij ze hebt gelezen.
Ook niet-leden kunnen gebruikmaken van Verse Lees-
waren. Met een paar muisklikken geef je je voorkeuren 
aan, plus het gewenste bezorgtijdstip. Na drie maan-
den worden de boeken weer bij jou thuis opgehaald. 
Kind kan de was doen.

Meedoen kost 3 14,95 per box. Betalen kan met een 
gewone bankoverschrijving nadat de box is bezorgd.

COntACt
Naam: Mirjam van Gogh
E-mail: mvgogh@bibliotheekeindhoven.nl
Telefoon: 06 – 240 888 43
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verenigingen
Aan het woord

In 1968 is deze wed-
strijd ingesteld om de 
verbroedering tussen 
Sint-Martinusgilde 
en Sint-Catharinagil-
de op gang te bren-
gen. Waarom pas in 
1975 daadwerkelijk 

de eerste wedstrijd plaatsvond weet 
ik niet, maar kan ik wel raden. Maar 
genoeg, van de historie over naar de 
huidige tijd. Ik denk te mogen zeggen 
dat we de afgelopen wedstrijd wel 
een ’verbroederde’ wedstrijd hebben 
gehad. De deelname was van beide 
gildes niet overweldigend groot, maar 

van Sint-Catharina waren alle schut-
ters (en schutteres) aanwezig, totaal 
7 personen. Sint-Martinus was met 
een afvaardiging van 8 personen. De 
sfeer was goed en het weer ook, dus 
er waren geen beletsels om er een 
goede en gezellige wedstrijd van te 
maken, hetgeen ook gebeurde. Rond 
drie uur begonnen we en rond half 
vijf was iedereen klaar en volgde de 
prijsuitreiking door Tonny van den 
Boomen. Helaas voor Catharina (125 
pnt.) waren de mensen van Martinus 
(137 pnt.) deze keer beduidend beter, 
van harte proficiat! Volgend jaar beter 
voor ons hoop ik.

Louis van den Boomentrofee
16 juli 2017
door Jan van de Wiel

Piet Swinkels ontvangt de trofee 
van Tonny van de Boomen

Vendeliers en tamboers voor de kerk Strijd om de schutterkoning

UITNODIGING
10 september aanvang 13.00 uur
 

Op deze middag worden er of-
ficiële wedstrijden gehouden door 
onze schutters, vendeliers en 
tamboers op onze locatie Oude 
Muschbergweg 1 in Tongelre
De schutters strijden om wie er 
de schutterskoning van het Sint 

Martinusgilde wordt en de tamboers/vendeliers wor-

den door een jury beoordeeld op de uitvoering.
Wij zullen jullie verwelkomen met een kopje koffie 
en cake, waarna het gilde in vol ornaat het gildeter-
rein zal betreden en dat dan de wedstrijden kunnen 
gaan beginnen.

Wij hopen op mooi weer en een grote opkomst zodat 
iedereen kan genieten van deze middag.
Om 16.30 uur zal deze mooie middag worden 
afgesloten met de prijsuitreiking.
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De weken voor de zomervakantie 
zijn in het amateurvoetbal de meest 
bizarre van het jaar. De overschrij-
vingen van spelers die naar een 
andere vereniging willen kunnen 
pas op het eind van het seizoen 
plaatsvinden. Was het vroeger 
uiterlijk 30 mei dat een speler 
zijn verzoek bij de KNVB moest 
indienen - wat al heftige taferelen 
opleverde - nu is dat 15 juni. Ik 
herinner me uit de vorige eeuw 
dat er bij de penningmeester op de 
laatste dag van mei ooit 16 spelers 
en een trainer op de stoep stonden 
om overschrijving aan te vragen 
naar een andere vereniging. Het 
was zo dat een speler aan zijn ver-
plichtingen bij zijn oude vereniging 
voldaan moest hebben om toestem-
ming te krijgen van de bond, dus 
achterstallige contributies en boetes 
voor gele en rode kaarten moesten 
betaald zijn voordat een speler kon 

vertrekken. Die 17 man hadden dan 
ook in totaal 3.000 gulden bij zich 
die ze zonder blikken of blozen op 
tafel legden. Aangezien het te laat 
was om de formulieren op de post 
te doen reed de trainer zelf naar 
het bondsbureau in Den Bosch 
om ze af te leveren. Tongelre was 
z’n complete eerste team kwijt en 
moest het nieuwe seizoen beginnen 
met oudgedienden en jeugdspelers. 
Andersom hebben we ook meege-
maakt, namelijk dat er de avond 
voor de sluitingstermijn zes goede 
spelers naar ons wilden komen. De 
secretaris is toen voor alle zekerheid 
naar het oude hoofdkantoor van de 
PTT bij het station gereden waar hij 
bij een kennis via de achterdeur nog 
een stempel kon krijgen van 29 mei. 
Vervolgens reed ook hij naar Den 
Bosch om ze bij de KNVB in de bus 
te gooien.
Tegenwoordig gaat alles digitaal, 

maar er moet nog steeds aan alle 
verplichtingen voldaan zijn voordat 
spelers speelgerechtigd zijn. PostNL 
komt er niet meer aan te pas zodat 
zij niet meer de schuld kunnen 
krijgen van te laat binnengekomen 
formulieren. Maar ook nu nog kan 
het gebeuren dat bijna de complete 
selectie - digitaal - vertrekt naar een 
andere vereniging. Die onzekerheid 
heeft dit seizoen haar tol geëist van 
trainers en spelers, ondanks dat zij 
het seizoen afsloten met zes over-
winningen op rij!

Willem van de Watermolen

COntACt
Sportpark tongelre
Partituurlaan 100
5642 st eindhoven
Telefoon: 040-2812334
Email: info@rkvvtongelre.nl
Internet: rkvvtongelre.nl

RKVV voetbalvereniging Tongelre

Imkers zijn heel nieuwsgierig. Veel 
dingen over de honingbij zijn al 
jaren geleden bestudeerd maar de 
technologie schrijdt voort. Met be-
paalde sensoren is het nu mogelijk 
gebleken om zelfs op afstand in de 
bijenkast te kijken en temperatuur, 
vochtigheid en gewicht te meten.
Samen met Sint Ambrosius Veldho-
ven hebben we eind 2016 besloten 
het project ’Meten in de bijenkast’ - 
gestart door studenten van de TU/e 
- voort te zetten. Mede dankzij 

steun van de Rabobank zijn Sjoerd 
Aarts, Richard Meinders en Yuriy 
Kasyanyuk aan het werk gegaan. 
Na lange avonden van overleggen, 
testen en solderen was DigiHive 
geboren! Het systeem is inmiddels 
op bijenstallen in Eindhoven en 
Veldhoven geïnstalleerd alsook bij 
de imkers thuis.
Met DigiHive worden dus allerlei 
gegevens in en om een bijenkast 
doorgestuurd naar internet, waar ze 
door de imker met een persoonlijke 
inlogcode kunnen worden ingezien. 
Met die informatie kan hij/zij thuis 
conclusies trekken over dingen zo-
als of de koningin nog aan de leg is.
Er is ook een nieuwe website - 
www.digihive.nl - gemaakt waar 
de imkers hun kasten live kunnen 
volgen. Maar je kunt als lezer van 
Rond ’t Hofke allerlei (anonieme) 

gegevens ook bekijken op 
http://digihive.nl/id_index.php. 

Ga maar eens kijken!

DigiHive: Slimme bijenkasten in 
de slimste regio van Nederland!

COntACt
Imkervereniging Sint Ambrosius  
Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven 
Mobiel 06 49 124 44
Email: eindhoven.bijenhouders.nl
Site: 
ambrosius-eindhoven@hotmail.
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overweldigde reacties
Nieuwe wijkblad

Hallo, 
Onze complimenten voor de nieuwe 

lay-out van het wijkblad. Het blad 

oogt beter. Het ziet er kleurrijk uit, 

is overzichtelijk en goed leesbaar.

Beste redactie, 

Hartelijk bedankt voor het plaatsen van 

het stukje tekst en foto’s van Marti 

de Greef. Het wijkblad ziet er geweldig 

uit, zowel kleur, papier, vormgeving en 

formaat.Tongelre heeft voortaan zijn eigen 

„glossy” !!

Goedenavond, Vandaag de nieuwe versie gezien van rond 

’t Hofke ziet er erg mooi uit. Goede uitstraling 

en mooi formaat. Heb wel even een vraag of het mogelijk is om 

deze in de toekomst ook te bezorgen bij ons. 

Ik heb dit eerder aangegeven maar tot heden 

hebben wij hem nog steeds niet gekregen. 

Alvast bedankt!

Aan alle medewerkers van het wijkblad Rond het Hofke,
Wat ziet het nieuwe blad er ontzettend mooi uit. Wat een ontzettend mooie vooruitgang is hiermee geboekt.Ik hoop dat het blad nog heel lang kan bestaan! Jullie verdienen allemaal een hele grote pluim! En ik hoop dat jullie ook trots zijn op jezelf en op deze ’club’.

Nu komen onze advertenties nog beter uit de verf! Dat is een mooie bijkomstigheid. Nogmaals dank voor al jullie inspanningen

Graag wil ik reageren op het nieuwe wijkblad.Alhoewel het er mooi uitziet ben ik er NIET blij mee!Blijkbaar heb ik zoveel bijgedragen dat er nu over gegaan wordt op een duurder blad dat na lezen alsnog bij het oud papier terecht komt.Het is bovendien milieu onvriendelijk door de kleurdruk en dan ook nog op gebleekt en glanzend papier. Overdaad noem ik dat. Het gaat om de info en de inhoud en daar is niets mis mee. Wat mij betreft dus naar een goedkopere en milieu vriendelijke versie.Tot die tijd geef ik geen bijdrage meer, mocht u dat een probleem vinden kunt u mij opzeggen.

Geachte redactie,Mijn complimenten met het vernieuwde wijkblad 

Rond ’t Hofke. Wat een kleurvol geheel!
Vandaag mijn wijkje bezorgd en het doet mij 

deugd dat het formaat ’handzamer’ en het geheel 

wat stijver is geworden , waardoor het in de 

brievenbussen deponeren een stuk makkelijker 

afgaat. Zeker bij die met klemkleppen. 
Ik ben er erg blij mee.

Goedenavond 

Ik wil jullie feliciteren
 met het nieuwe 

wijkblad rond het hofke het ziet er 

geweldig  uit. Proficiat met de nieuwe 

uitgave.

Hoi allemaal, 

Ik vind het een zeer mooi wijkblad en 

het ligt ook nog eens makkelijker in 

de hand. 

Het bezorgen gaat een stuk 

makkelijker!

Ik zag bij ons in de kantine 
de nieuwe Rond ’t Hofke 
liggen: ziet er goed uit zeg. Ik 

weet hoeveel werk het is, dus 

complimenten van deze kant.
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Het blad op Facebook gezet door 
een wijkbewoner. tot nu toe 
alleen maar positieve reacties. 
Hieronder een indruk:

•  Monique Dielemans Heel mooi en 
leest ook prettig.

•  Mieke Dielemans Ben benieuwd, 
wij moeten het blad nog krijgen.

•  Annemie Rikken Geweldig mooi 
en keurig verzorgd.

•  Marlo Gielissen-Dentener Mooi 
hoor!

•  Hans Muskens Ben het helemaal 
mee eens, fantastisch.

•  Mar Lommerse Is zeker mooi ge-
worden..en de advertentie staat er 
ook zo mooi in...dank jullie wel.

•  Chrisje Walravens-berendsen 
Supermooi!

•  Rob Klumpkens Is inderdaad een 
hele vooruitgang! Complimenten!

•  Paula Bekkers Delmée Heel erg 
mooi en duidelijk.

•  Karin Vogels ik kijk er naar uit 
bedankt vast.

•  Carla Foederer En het bezorgen 
gaat ook een stuk makkelijker.

LS, 
Allereerst proficiat met de nieuwe 

layout van ons wijkblad ’rond ’t 
Hofke’ ; Ziet er schitterend uit !

Beste redactie en 

vrijwilligers. Wat is óns 

vernieuwd Wijkblad mooi 

geworden. Hulde voor zoveel 

creativiteit.

Graag wil ik reageren op het nieuwe wijkblad.Alhoewel het er mooi uitziet ben ik er NIET blij mee!Blijkbaar heb ik zoveel bijgedragen dat er nu over gegaan wordt op een duurder blad dat na lezen alsnog bij het oud papier terecht komt.Het is bovendien milieu onvriendelijk door de kleurdruk en dan ook nog op gebleekt en glanzend papier. Overdaad noem ik dat. Het gaat om de info en de inhoud en daar is niets mis mee. Wat mij betreft dus naar een goedkopere en milieu vriendelijke versie.Tot die tijd geef ik geen bijdrage meer, mocht u dat een probleem vinden kunt u mij opzeggen.

Hoi allemaal, 

Ik vind het een zeer mooi wijkblad en 

het ligt ook nog eens makkelijker in 

de hand. 

Het bezorgen gaat een stuk 

makkelijker!

Hallo redactie van Rond ’t Hofke,

Vandaag valt het nieuwe exemplaar van ons 

fijne wijkblad weer op de mat. En wat een 

verrassing!!

Het ziet er echt s
uper uit. Een mooie stap 

voorwaarts. Jullie hebben er hard aan gewerkt 

en dat straalt ervan af.

Ik hoop dat we er zo weer jaren van kunnen 

genieten.

Top werk!

Beste Tanja en Paul, 
Wat hebben jullie er een prachtig wijkblad van 
gemaakt. GEWELDIG!!
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wijkcentrum
't Oude Raadhuis
Service Punt Oude Raadhuis
Wat is Service Punt? Op het Service Punt kunt u terecht 
met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld 
vragen over wonen, uitkeringen, financiën uw leefomge-
ving, zorgvragen en hulp bij het invullen van formulieren 
en bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie 
of energieleverancier een brief of een formulier ontvangt, 
waarmee u door het taalgebruik misschien geen raad 
weet. Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leg-
gen u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen 
we samen actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij 
centraal. 
Voor wie? Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden. 
Waar en wanneer? Iedere maandagmorgen van 10.00 
tot 11.00 uur is er iemand aanwezig op ’t Oude Raad-
huis waar u terecht kunt met uw vragen. 
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: telefoon 
040-2811737. 
Via de beheerders van ’t Oude Raadhuis kunt u ook altijd 
een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.

Agenda
 Maandagmorgen 
- Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

 Maandagmiddag 
- Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wan-
delen: 1x per 2 weken. Het fietsen begint om 13.30 
uur en het wandelen begint om 14.00 uur.

 Maandagavond 
- De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aan-
wezig van 18.30 tot 19.00 uur.

 Dinsdagmorgen 
- Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met 
koffie en een gezellig praatje.

 Dinsdagavond 
- Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
- Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,50

 Woensdagmorgen 
- Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur in Nuenen en 
koffie-na in het wijkcentrum.

 Woensdagmiddag 
- Kreakids 
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 
15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar 
onder begeleiding. Deelnamekosten € 1,50 per keer.

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

 Donderdagmorgen 
- Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur. 
Een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.

 Elke zondagmiddag 
- Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaar-
ten of een ander spel te doen.

Zoek je 
contact?

Bel of mail 
ons!

COntACt Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon 
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • Email beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 Email henri.van.vroenhoven@on.nl

Gastvrouwen / gastheren gezocht
Op dit moment zijn we op zoek naar aanvulling voor 
onze groep gastvrouwen en -heren.
Elke zondagmiddag komen mensen uit de buurt gezel-
lig bijeen om te praten, een kaartje te leggen of een 
ander spelletje te doen. Hierbij is iedereen van harte 
welkom.
Als team werk je met tweeën en ben je 10 tot 12 keer 
per jaar van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig. Minder 
aanwezig zijn is ook mogelijk.
De taken van de gastheer / gastvrouw zijn o.a. de ruim-
te gezellig maken, een praatje maken met de gasten en 
hen van een hapje en drankje voorzien. 
De afwasmachine wast de kopjes en glazen. 
Spreekt dit je aan, loop dan eens gezellig, vrijblijvend 
binnen.
Voor informatie, bel Mia Smits 040- 281 16 55 of via 
e-mail m.smits01@on.nl
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Barbecue
Zaterdag 2 september van 16.00 tot 21.00 uur 
organiseert wijkcentrum ’t Oude Raadhuis een BBQ 
voor alle buurtbewoners die Tongelre en natuur-
lijk ’t Oude Raadhuis een warm hart toedragen en 
zin hebben om gezellig met buren en kennissen te 
barbecueën.
Kosten: 
Volwassenen   3 7,00 p.p. 
Kinderen tot 12 jaar  3 3,50 p.p.
(drankjes voor eigen rekening)
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 28 augustus, 
dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur. 
Contant betalen bij aanmelding, na betaling ontvang 
je een bewijs van inschrijving.
Bewijs graag meebrengen op 2 september!

Aanmelden BBQ 2 september 2017 
’t Oude Raadhuis

Naam :

Adres :

Telefoonnr :

Aantal personen: 

Betaald bedrag:

Bevrijdingsmarkt
Zondag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur 
op ’t Hofke rond wijkcentrum ’t Oude Raadhuis 
de traditionele Bevrijdingsmarkt.
Ongeveer 50 kramen van particulieren, leuke 
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties 
voor kinderen en volwassenen. De bar en het 
terras zijn open en er is ook live muziek!
Kraamhuur: 25 euro per kraam en een borg van 
5 euro die je na afloop terugkrijgt. 

Voor inlichtingen en/of reserveringen kun je 
contact opnemen met Henri van Vroenhoven 
tel. 06-55182858 of stuur een e-mail naar: 
henri.van.vroenhoven@on.nl.

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdag 15 september organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen 
voor lekkere hapjes die passen bij de film. 
De hilarische tragikomedie ’Florence Foster Jenkins’ 
(2016) vertelt het waargebeurde verhaal van de 
gelijknamige legendarische New Yorkse societydame 
die ervan droomde om een operazangeres te worden 
ondanks dat ze vreselijk vals zong. Zij heeft besloten 
dat haar stem het publiek troost kan bieden in de 
moeilijke periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Er is waarschijnlijk geen andere actrice dan Meryl 
Streep die zo stralend en vol overgave vals kan 
zingen - een huzarenstukje voor iedereen die niet 
daadwerkelijk toondoof is – en van Jenkins toch nooit 
een schertsfiguur maakt.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
vrijdagavond: 20 oktober, 17 november en 15 
december.
Koffie en thee kosten 3 0,50. 
Overige consumpties volgens de consumptielijst.

Vriendelijke groeten, 
Fransje Rovers Riet en Jack Hanssen 
Mieke en Tini Peters   LET OP:

VOL IS VOL!

KOM JE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Praktijkadres
Pagelaan 20A, 5641 CC  Eindhoven 
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

Met veel trots kunnen we vermelden dat we 
de eerste drogist in Eindhoven zijn waar de 

vitamines van SOLGAR te koop zijn.
Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen 

gemaakt van de meest zuivere grondstoffen. 
Vrijwel alle Solgar producten zijn vrij van suiker, 

zuivel, zout, zetmeel, gist, tarwe, gluten, conserverings middelen 
en synthetische kleur- en smaakstoffen.

SOLGAR is geschikt voor vegetariërs en veganisten, vrij van 
genetisch gemanipuleerde soja en kosher of halal.

Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van vitamines en 
voedingssupplementen dan kom snel naar 

Etos Tongelresestraat!

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
corine@bloemendalwol.nl

    Brei & Haakclub
Wo: 10.00-12.30 uur
Do: 19.00-21.30 uur

openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za:     11.00-18.00 uur
tijdens de brei & haak club

De leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
       brei en haak winkel van Eindhoven.

workshopsaccessoires

brei & haakgaren advies en begeleiding

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

Heezerweg 282 • 5643 KL Eindhoven • T: 040 2113489
www.goldtime.nl



Kletsavond
Op vrijdag 29 september is er vanaf 20.30 uur 
voor alle wijkbewoners en natuurlijk ook voor al 
onze vrijwilligers een gezellige kletsavond met 
leuke muziek.
Op deze avond draaien we gezellige muziek die 
iedereen zelf kan aanvragen, er wordt dan voor 
gezorgd dat de volumeknop zodanig openstaat dat 
iedereen leuk met elkaar kan kletsen. We willen 
namelijk dat onze vrijwilligers en de buurtbewo-
ners een gezellige avond met elkaar hebben!
’Onder het genot van een drankje en hapje lekker 
met elkaar buurten’, zoals we dat zo mooi in Ton-
gelre zeggen. gratis entree
Wij zorgen weer voor de hapjes

Kreakids
We beginnen weer.
In het Oude Raadhuis gaan we ook dit schooljaar 
weer knutselen. Vind je het leuk om met allerlei 
materialen bezig te zijn, kom dan eens kijken en 
meedoen. 
Kinderen van 5 t/m 10 jaar zijn van harte welkom 
op elke derde woensdag van de maand van 14.00 
tot 15.30 uur. Trek wel oude kleren aan zodat het 
niet erg is dat je vies wordt.
Woensdagmiddag 20 september van 14.00 tot 
15.30 uur zijn jullie van harte welkom op het Oude 
Raadhuis.
Voor 1 1,50 per keer kun je onder begeleiding een 
middag lekker knutselen.
Voor meer informatie: 
www.ouderaadhuis.dse.nl
Aanmelden: tel: 2814228 of 
oodbrans@onsneteindhoven.nl

Tot ziens. 
Het kreakidsteam

(Reserve)bezorgers gezocht

Ons wijkblad bestaat al meer dan 50 jaar dankzij de 
inzet van vrijwilligers zoals bezorgers, schrijvers en 
fotografen. Zonder hun inzet is het voor de werkgroep 
niet mogelijk om maandelijks een wijkblad met een 
oplage van 3000 exemplaren uit te brengen. De be-
zorging wordt gedaan door een trouwe groep van zo’n 
35 bezorgers. Soms valt er iemand weg door ziekte, 
verhuizing of overlijden, maar wij zijn in de gelukkige 
omstandigheid dat wij nog steeds iemand kunnen 
vinden die zijn of haar plaats wil overnemen.
Om in de toekomst de bezorging te blijven garan-
deren is de werkgroep op zoek naar mensen die, als 
de vaste bezorger stopt, 11x per jaar een uurtje tijd 
hebben om de wijkbladen in hun wijk te bezorgen. 
Daarnaast zoeken wij ook reserve bezorgers om een 
keer in te vallen, als de vaste bezorger door ziekte of 
vakantie niet in staat is om de bladen te bezorgen. De 
reservebezorgers kunnen in dat geval overal in ons 
verspreidingsgebied worden ingezet. Het wijkblad komt 
rond de 20e van de maand uit met uitzondering van 
de zomervakantie. Lijkt het je leuk om vaste bezorger 
of reservebezorger te worden of wil je meer informatie, 
meld je dan aan bij een van onderstaande werkgroeple-
den. Zij zorgen voor het verdere contact.
Het bezorgers team,
J. Paulussen 040-2811634
Email: j.paulussen@outlook.com
S. Kommers 040-2812193
Email: skommers@on.nl

In memoriam

Op 15 juli is op 62-jarige leeftijd onze trouwe 
bezorger André van den Broek na een korte ziekte 
overleden. André werkte 38 jaar als chauffeur bij 
Hermes en menigeen zal ongetwijfeld een keer 
bij hem in de bus gezeten hebben. 
De werkgroep Rond ’t Hofke wenst zijn vrouw 
Hanneke en zijn kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe om dit verlies te verwerken.
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rondom de
Wasvenboerderij

Effenaar ’t Wasven
Aanstormend poptalent, monu-
mentaal groen, heerlijke hapjes, 
streekbieren en verrassend vaak 
mooi weer: dat zijn de ingrediënten 
van Effenaar ’t Wasven. De koks 
van de Wasvenboerderij maken 
heerlijke verse biologische en/of 
streekgerechtjes al dan niet op de 
green egg. Ook dit jaar is er een fan-
tastische line-up. Deze editie is er 
een toevoeging, namelijk het Maak 

het mee-podium met bijzondere 
aandacht voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 Op de laatste editie van deze 
zomer, die van 27 augustus, zijn 
er veel interessante optredens te 
beluisteren. Kijk voor de line-up 
op onze site.

Expositie: schilderijen van Francis 
van de Westerlo
Francis van de Westerlo groeide op 
in het Noord-Brabantse Mierlo, een 
van oorsprong boerendorp gren-
zend aan een groot natuurgebied. 
Hier ligt de basis van haar liefde 
voor de natuur en dieren.
Na haar opleiding aan St. Lucas 
in Boxtel - waar ze afstudeerde 
in decoratieve technieken - is ze 
enkele jaren werkzaam geweest als 
decoratie- en decorschilder. Na de 
komst van haar kinderen is ze zich 
als autodidact gaan toeleggen op 
realistische schilderkunst op doek. 
Sinds een jaar of zes schildert ze 
voornamelijk realistische dierpor-
tretten waarbij ze tracht de kracht 
en de ziel van het dier tot in essen-
tie weer te geven.

 De expositie opent op zaterdag 
2 september om 14.00 uur en blijft 
te zien tot en met 29 oktober op 
de Overloop van de Wasvenboer-
derij tijdens openingstijden van de 
Gasterij.

natuurwerkochtend
Elke eerste zaterdag van de maand 
organiseert onze Natuurwerkgroep 
de maandelijkse Natuurwerkoch-
tend voor groot en klein. Er zijn 
altijd volop leuke en nuttige natuur-
klussen te doen.
Het is kei gezellig om samen - 
volwassenen én kinderen - aan de 
slag te gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Lekker fysiek be-
zig zijn in de natuur. En het is nog 
leerzaam ook!
Wie mee wil helpen is van harte 
welkom! We verzamelen bij de 
Schop, de grote schuur naast de 
Wasvenboerderij. 
 Er wordt geklust van 09.30 uur 
tot 12.30 uur. In de pauzes is er 
koffie of thee met iets lekkers uit 
de Wasvenbakkerij. Voor meer 
informatie: natuurwerkgroep@
wasven.nl

Pure Food Event
Een culinaire markt met biologi-
sche, eerlijke en streekproducten. 
Met demonstraties, presentaties 
en proeverijen. Verantwoord lekker 
eten. Dat is het Pure Food Event. 

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
Muziek, natuur, lekker eten: alles komt bij elkaar bij het 
Wasven. Kom heerlijk genieten van de nazomer:

Planning activiteiten augustus & september
Effenaar ’t Wasven 27 augustus, Wasvengebied

Expositie: Schilderijen Francis van de 
Westerlo

2 september, 14:00 Gasterij

Natuurwerkochtend 2 september, 09:30 De Schop

Pure Food Event 10 september, Wasvengebied

Bakmiddag: Kom er maar bij…… 13 september, 13:30 De Schop

Workshop Poelenonderhoud en -beheer 21 september, 19:30 De Schop

Natuurthema-avond: Het eetbare bos 29 september, 19:00 De Schop
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Het Pure Food Event is onderdeel 
van de Open Monumentendag in 
Eindhoven met het thema ’boeren, 
burgers & buitenlui’.
Naast de vele marktkramen en 
proeverijen zijn er demonstraties 
brood bakken in het bakhuisje, 
aardappels rooien (en opeten na-
tuurlijk), graan oogsten en dorsen 
en zelf appels persen.
Er zijn wandelingen door het 
levend landschap van het Wasven 
onder leiding van een gids. De 
rondleidingen zijn om 12, 13, 14 en 
15 uur. Gratis kaarten zijn af te ha-
len vanaf 12 uur bij het bakhuisje, 
waar ook de rondleiding start. Vol 
is vol. Er is ook de mogelijkheid 
om zelf op pad te gaan met de app 
„levend landschap” als gids. Deze 
is vanaf zaterdag 9 september te 
downloaden via onze site.
Om 14.30 uur geeft tongelre-ken-
ner tonnie van de Boomen een 
lezing over het boerenleven in het 
tongelre van toen. Met veel foto’s 
en anekdotes.

Bakmiddag: kom er maar bij…
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder 
leiding van de Wasvenbakkers zelf 
iets lekkers bakken op het Wasven. 
De bakmiddag is voor kinderen van 
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen 
is het echt nog te moeilijk. Naast 
de bakkers zijn er altijd meerdere 
vrijwilligsters aanwezig om de kin-
deren te begeleiden.
Op woensdag 13 september is het 
thema „Kom er maar bij…” We 
maken iets met honing en tijdens 
het bakken is er een bijles. Of 
bijenles…?
Wil je meedoen? Schrijf je dan 
van tevoren in door een mailtje 
te sturen naar winkel@wasven.
nl. Breng de bevestiging van je 
inschrijving mee als je komt bak-
ken. Ben je ingeschreven, maar 
kan je per ongeluk toch niet naar 
de bakmiddag komen, bel ons dan 
even op 040-7870708. Dan kan 

er nog iemand van de wachtlijst 
meedoen!
De bakmiddag wordt gehouden 
in de Schop, dat is de schuur bij 
de Wasvenboerderij. We begin-
nen om 13:30 en om 15:00 zijn we 
klaar. Meedoen kost € 4 per kind.

Workshop natuurbeheer: poelen-
onderhoud en beheer
We starten weer een nieuwe cur-
susreeks: natuurbeheer in je eigen 
leefomgeving. Het is een herhaling 
van vorig seizoen, maar met twee 
nieuwe items erbij. De workshops 
worden georganiseerd door de 
natuurwerkgroep van het Wasven 
en gegeven door Peter en Anton 
Kerkhofs. Twee vakmensen op dit 
gebied.
Dit is je kans om je kennis te 
vergroten van de verschillende 
landschapselementen en het beheer 

ervan. Je opgedane kennis kun je 
inzetten als vrijwilliger bij bijvoor-
beeld de natuurwerkgroep van het 
Wasven. De workshop van septem-
ber gaat over poelen. Bij het gezond 
houden van een poel komt het een 
en ander kijken. Tijdens deze work-
shop worden het belang van poelen, 
de soorten amfibieën en insecten 
die ze aantrekken en het beheer van 
een poel onder de loep genomen. 
Uiteraard wordt er in de praktijk 
gewerkt aan een poel in Tongelre. 
Het beheer ervan wordt praktisch 
toegelicht.
 theorie: donderdag 21 septem-
ber van 19.30 tot 22.30 uur
Praktijk: zaterdag 23 september
 in de voormiddag aanvang 
09.00 uur. Deelname is € 10 pp, 
opgeven kan via: natuurwerk-
groep@wasven.nl 

Poelenbeheer in het wasven

Eer Roggemaaier
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Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd centraal. Ik ondersteun 
u graag met mijn creativiteit en kennis, zodat we samen tot een mooi 
afscheid komen. Bel mij gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend  
bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
 
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Samen vertalen we uw wens in een
liefdevolle herinnering.

Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2
5644 RN Eindhoven
T: 040 - 212 98 00
(24 uur per dag, ook in het weekend)
I: www.monuta.nl/eindhoven

Anita van de Voort

Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

alles voor de bbq

belegde broodJes

maaltiJdservice

Keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat

www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te 
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

ELS LUGTENBERG
M a s s a g e t h e r a p i e  e n  c o a c h i n g



natuurthema-avond: 
Het eetbare bos
De natuur heeft veel te bieden 
voor mens en dier. Rust, ruimte 
en... eten! Maar wat is er eetbaar 
en wat niet? Weet jij dat ook? We 
gaan naar buiten op zoek naar 
eetbare natuur. We gaan het spel 

spelen „Wie eet wat?” En we gaan 
ook proeven!Kom je ook naar deze 
avond om de eetbare natuur te 
ontdekken? 
 Het is voor kinderen van 6 tot 11 
jaar. We beginnen om 19.00 uur in 
de schuur van de Wasvenboerderij 
en om 21.00 uur zijn we klaar. De 
deelname kost € 2 per kind.

Facebook en twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van 
uitgave. Op de website www.was-
ven.nl, de Facebookgroep van de 
Wasvenboerderij en Twitter wordt 
het laatste (bijgewerkte) nieuws ook 
digitaal verspreid.

COntACt
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30, 
5641 AG Eindhoven

Eetbaar bos

Als u dit leest zijn de meesten 
onder ons terug van een 
welverdiende en ontspannen 
vakantie en gaan we weer over tot 
de orde van de dag.
Dit betekent ook dat wij in ’t 
Oude Raadhuis weer starten 
met al onze activiteiten. Een 
van die activiteiten is dansen 
voor 50-plussers. Hier beginnen 
wij mee op dinsdagavond 5 
september en wel voor het 21ste 
seizoen. 

Nu is het zeker dat velen onder u 
zich in hun jonge jaren met heel 

veel plezier hebben ontspannen 
op de dansvloer met begeleiding 
van de toenmalige muziek voor 
foxtrot, rumba, slowfox, wals, 
tango enz. 

Mogelijk verlangt u terug naar die 
tijd en zou u wel weer eens met de 
voetjes van de (dans)vloer willen 
gaan. Mocht dit zo zijn, overwin 
dan uw schroom en stap op een 
dinsdagavond binnen voor een 
kennismaking. U bent altijd van 
harte welkom.

Naast de eerder genoemde 

bekende dansen wordt er 
tussendoor ook aan linedansen 
gedaan. Verder is het altijd 
mogelijk om een speciaal verzoek 
in te dienen voor een bepaald 
muzieknummer en dan zullen 
we ons best doen om daaraan te 
voldoen. En onze gastvrouwen 
gaan tijdens de dansavond enkele 
malen met gratis hapjes rond. 

Hopelijk mogen wij u op een van 
onze dansavonden verwelkomen. 
Laten we zeggen: 
„tot ziens!”

Dansen voor jonge ouderen

Welke van de onderstaande bewe-
ringen is waar?
-  Artrose is ’gewrichtsslijtage’ en 

daar is niets tegen te doen. 
-  De oorzaak van jicht is een bour-

gondische levensstijl. 
Beide zijn onjuist! Artrose en jicht 
zijn reumatische aandoeningen die 
behandelbaar zijn. 
Blijf niet lopen met klachten, kom 
naar de thema avond Artrose en 

Jicht met lezing door reumatoloog
donderdag 28 september 
van 19.00 – 21.30 uur.
Spreker: reumatoloog dr. West-
geest, Regionaal Reumacentrum, 
Máxima Medisch Centrum Eind-
hoven

De lezing is openbaar en gratis 
toegankelijk. Ook niet leden zijn van 
harte welkom.

Thema avond Artrose en Jicht

COntACt
Locatie: Wijkcentrum de Toeloop, 
Jozef Israëlslaan 2, Eindhoven
Telefoon: 06 83 40 78 50 
Email: info@rveindhoven.nl

in samenwerking met:
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Foto’s: John Muermans

foto-impressie
Effenaar ’t Wasven
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Foto’s: Albert Dekkers

foto-impressie
Ariëns toneelgroep
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van de Geloofsgemeenschap

COntACt Adres: Ontmoetingskerk. Meerkollaan 3, 5613 BS 
Eindhoven, Actuele informatie https://www.pkn-eindhoven.nl/
gemeenten/eindhoven-zuid. Twitter: ProtestantEindhoven. Facebook: 
Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. Telefonisch contact: Jaap 
of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Protestantse Kerkdiensten

  Zondag 27 augustus om 10.00 uur  
dominee Elbert Grosheide 

  Zondag 3 september om 10.00 uur  
dominee Tineke Boekenstijn Avondmaal

  Zondag 10 september om 10.00 uur  
dominee Elbert Grosheide 

  Zondag 17 september om 10.00 uur dominee 
Elbert Grosheide en Tineke Boekenstijn, startzondag

  Zondag 24 september om 10.00 uur  
dominee Tineke Boekenstijn 

  Zondag 1 oktober om 10.00 uur  
dominee Elbert Grosheide Israëelzondag

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Twee maal per maand is er jeugdkerk voor kinderen 
in de middelbare schoolleeftijd. Deze zondagen staan 
aangegeven met ’Jeugdkerk’.
Tijdens de zomervakantie is er geen Jeugdkerk, zoals in 
het overzicht te zien is.

Startzondag
17 september is het startzondag. Het thema is ’Deel je 
leven’. 

Met de startzondag beginnen de seizoen activiteiten 
van de kerk weer.

Israëlzondag
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse 
Kerk uiting aan haar roeping tot verbondenheid met 
Israël.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? In 1949 
stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na 
de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat 
Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering 
in het kerkelijk jaar.
Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, 
bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, 
gebed voor het volk Israël. 
In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met 
het Joodse volk. Vanaf 1950 is er een vaste zondag in 
het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die pe-
riode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuw-
jaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 
wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag 
ingesteld.

Onderstaande foto van de Ontmoetingskerk vanaf de 
Meerkollaan. Behoorlijk verborgen achter het groen zoals 
elke zomer.
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Katholieke kerkdiensten

In deze rubriek worden onder 
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke 
maandelijks de kerkberichten en een 
informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

Overzicht diensten:
•  St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur 

Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistie viering om 9.00 uur waarna-
koffie/thee in het kerkwijkcentrum

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag 
van de maand om 19.00 uur met kapelaan

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 
de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum 
naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een 
gezellig praatje.
•  Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen 

aanwezig.
•  Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerk-

dienst geopend voor een kop koffie en een gezellige 
babbel.

Familiebrichten:
Uitvaarten:
22 juli André van den Broek 62 jaar.

Dopen:
2 juli Melissa van Kruijsbergen
16 juli Anne Philippens

COntACt Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
Email kwctongelre@parochiesintjoris.nl • Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC 
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) • Voor meer info zie www.parochiesintjoris.nl

Jeugdhoek
Voor tongelrese jongens en 
meisjes, die een centje willen 
bijverdienen.

Graag kom ik op uw kinderen passen! 
Ik heb veel ervaring met kinderen vanaf 
1,5 jaar. Mijn naam is Sarah Veltman, 
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw 
kinderen voorlezen, met ze spelen, sa-
men eten en naar bed brengen, ik doe 
het allemaal graag : ). Belt of Whats-
Appt u mij op : 06- 37474648

Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 
jaar, ik heb al wat ervaring met jonge 
kinderen. Ik ben een gezellig, rustig, 
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de 
Mavo in het 3de jaar. 
Huisdieren zijn voor mij geen pro-
bleem. Graag zou ik in overleg door 
de week en in het weekend kunnen 
oppassen. Belt of WhatsAppt u mij op: 
06-21347797

Hulp tegen een kleine vergoeding.
Heb je moeite met het maken van 

huiswerk, leren en/of het begrijpen van 
de lesstof? Dan kan ik je vast helpen! 
Ik ben Lisa de Beijer, 16 jaar en zit in 
5 gymnasium van het Lorentz Casimir 
Lyceum; ik volg de profielen NT en 
NG, Cambridge Engels en informatica. 
Graag kom ik kennis maken en kijken 
wat ik voor jou kan betekenen. 
Bel of mail naar 06-311 52 971 of 
lisa.debeijer@gmail.com

Beste Ouders,
Wilt u graag een keertje samen uit? 
Dan wil ik met veel plezier op uw 
kind(eren) passen! Mijn naam is Amber 
Nuijts, ik ben 16 jaar oud, zit in 5 VWO 
van het Lorentz Casimir Lyceum en 
woon in de wijk Beauregard. Ik ben dol 
op kinderen, de leeftijd maakt niet uit!
Gezellig knutselen, voorlezen en dan 
naar bed brengen, dat doe ik allemaal 
met plezier. En ik kan ook nog eens 
hele lekkere pannenkoeken bakken ;) 
Bel mij op het nummer: 
040- 2110322. Of stuur een mailtje 
naar: a.nuijts@gmail.com.

Rond ’t Hofke 
buiten de grenzen
Dat is Jaap de Hullu uit onze wijk. 
Hij was met een reisgezelschap op 
vakantie moet in IJsland. Een van de 
reisgenoten heeft de foto gemaakt.

35



Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

Voor uw garage, aanbouw of dakkapel 
moet u ons maar eens bellen!!!

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking



Planning activiteiten augustus & september
3 september Verhalenfestival We starten het nieuwe seizoen met een dag vol ’kleine’ verhalen 

van de mensen uit Eindhoven. 13.30- 17.00 uur

4 september toen kreeg ik weer lucht.
Tilda Timmers doorbreekt met haar boek het taboe op postnatale depressie. 14.00 - 15.30 uur

8 september Human Library Ontmoet je vooroordeel en ontdek welke verhalen 
er schuil gaan achter het stereotype. 13.00 - 17.00 uur

13 september Samen spelen, wat nou samen delen? Over vriendschap, speelgoed delen, 
sorry zeggen en meer. Met de ontploetermoeders.  10.30 - 12.00 uur

14 september Vonne van der Meer. Schrijver Vonne van der Meer vertelt over het werken 
aan verhalen en personages, in haar laatste en andere boeken. 19.30 - 22.00 uur

17 september Het samenleven in een stiefgezin stelt partners en kinderen voor een aantal 
pittige uitdagingen. Met Imke De Graaf-van Rooij. 14.00 - 15.30 uur

21 september Annemarie van Gaal. Een lezing over alles aspecten van het ondernemerschap 
en de rol van lef en innovatie.  19.30 - 22.00 uur

En voor kids
10 september Maak je eigen flipperkast met Techniekbieb. 13.30 - 15.00 uur

13 t/m 27 september Bouw onder begeleiding van professionele gamemakers in 3 weken tijd je eigen game.
Meer activiteiten: www.bibliotheekeindhoven.nl 14.00 - 17.00 uur

Elke week in de bibliotheek. 
Dinsdag - Zaterterdag Digitaal café Elke dinsdag en zaterdag van  11.00-12.00 uur.*

Woensdag taalcafé De Nederlandse taal leren spreken door te doén.  10.30 - 12.00 uur

Woensdag-Vrijdag taalhuis Voor mensen met taalvragen. Elke woensdag  11.00 - 14.00 uur, 
en op vrijdag 16.00-19.00 uur (In augustus niet op vrijdag).

Dinsdag - Woensdag Pink & Pienter Plein Een creatieve speelplaats voor kinderen van 2-7 jaar.
In basisschool De Driesprong in Tongelre. 15.00 - 17.00 uur

Woensdag Voorlees- en knutselmiddag* Voor kinderen t/m 7 jaar.  15.00 - 16.00 uur

Donderdag om de week techniekbieb in het Microlab, 9 en 23 september en 7 oktober 10.00 - 12.00 uur

Donderdag Klik & tik Basiscursus.  10.00 - 11.30 uur

Donderdag Vrijwilligerspunt Met informatie over je rechten en plichten  14.00 - 16.00 uur

Zaterdag Jureka, gratis juridisch adviesspreekuur  10.00 - 13.00 uur

* Tijdens schoolvakanties is er geen Digitaal café en Voorlees-knutselmiddag in ’t Hazzo.

activiteiten bij
Bibliotheek Eindhoven

COntACt Voor meer info aanmelden en reserveren
Email: www.bibliotheekeindhoven.nl
of via de gratis app ’Bibliotheek Eindhoven’
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Kleding reparatie en
verstel werkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

werkzaamheden .
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 t/m 18:00 uur
zaterdag van 10:00 t/m 14:00u ma./zo. gesloten

Bloemfonteinstraat nr. 19 Tongelre/Eindhoven
Telefoon nr. : 06-36404103

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524

 ‘t Hofke 8   |   5641 AL Eindhoven   |   tel: 040-212 08 88   |   e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

PODOTHERAPIE VLIEGENBERG

Last van voet- en/of loopproblemen? Ik maak o.a. steunzolen 
bij verschillende klachten aan de voet, knie, heup en rug.

Ook kunt u bij mij terecht voor een (medische)pedicure 
behandeling.

Voor meer informatie en vergoedingen kijk op 
www.podotherapievliegenberg.nl 
of bel naar 06 424 19 142

Van Oldenbarneveltlaan 52, 5631 AH Eindhoven
E-mail: info@podotherapievliegenberg.nl

drukwerk printwerk afwerking

Lange Voren 16b, 5521 DD Eersel - T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl

Voor al uw print- en drukwerk

drukkerijallcolor



Bij bloembollen denkt iedereen 
meteen aan voorjaarsbloeiers zoals 
krokus, narcis en tulp. Minder 
bekend is dat er ook bollen zijn die 
hun bloeitijd in het najaar heb-
ben. Die plant u in de nazomer en 
bloeien dezelfde herfst nog. Zet u ze 
in uw tuin, dan komen ze elk jaar 
terug want het zijn vaste planten. 
Hieronder vindt u de meest gang-
bare soorten herfstkrokussen. 

De bekendste is de saffraankro-
kus (Crocus sativus). Die bloeit 
van september tot oktober en is 
tegenwoordig niet meer in het wild 
te vinden. Hij wordt echter des te 
meer gekweekt want van de bloem 
worden de meeldraden verkocht als 
saffraan, een van de duurste keuke-
ningrediënten ter wereld.
Een andere herfstbloeiende krokus 
is de Crocus speciosus. De intens 
paarse kroonbladeren zijn prachtig 
generfd en steken mooi af tegen de 
oranje meeldraden. In de herfst een 
echte aanwinst voor uw tuin!
De bloemen van herfsttijloos (Col-
chicum autumnale) lijken op die van 
de krokus en verschijnen in septem-

ber. Ze zijn lichtpaars van kleur en 
zo’n 20 cm. hoog. De plant krijgt 
in het najaar geen blad. Bladeren 
verschijnen pas in het voorjaar. De 
soort komt ook in het wild voor en 
stond tot voor kort op de rode lijst 
van beschermde planten in Neder-
land. Het bijzondere aan de bol van 
herfsttijloos is dat hij ook bloeit 
zonder water of grond. U kunt hem 
thuis op de vensterbank leggen en 
hij zal zonder verzorging vanzelf 
gaan bloeien. Na de bloei kunt u de 
bol in de tuin planten.
Minder bekend als bloembol is de 

Napolitaanse cyclaam (Cyclamen 
hederifolium). Cyclamen zijn bij 
u waarschijnlijk beter bekend als 
kamerplant maar deze soort is win-
terhard en komt oorspronkelijk uit 
het mediterrane gebied. Deze bol 
houdt van een niet te natte, lichte 
en kalkrijke standplaats. Hij bloeit 
van augustus tot de eerste vorst. De 
bladeren hebben een witte decora-
tieve tekening en zijn wintergroen. 
Het is een plant die heel goed op 
moeilijke plaatsen kan groeien, 
zoals onder bomen en struiken.

Tuintip van augustus 2017: Herfstbloeiende bollen
Door Jeroen Soontiën

Een werkgroep van bewoners heeft 
samen met de gemeente Eindho-
ven een voorstel gemaakt voor het 
busvervoer door Tongelre, te weten: 
4 maal per dag een lijndienst met 
een klein busje die de route rijdt van 
de voormalige bus 55. De gemeente 
gaat nu de provincie vragen om dit 
te financieren, het busvervoer is 
namelijk een verantwoordelijkheid 
van de provincie.

Achtergrond
Bus 55 is per 11 december 2016 
komen te vervallen. Lijn 5 is 
behouden omdat dit de drukste 

bezette buslijn is en een groter deel 
van Tongelre bereikt. Bewoners uit 
Tongelre hebben nog een petitie 
aangeboden tegen het opheffen 
van bus 55, maar dat bleek niet 
haalbaar. Ook het veranderen van 
de routes van andere buslijnen was 
niet mogelijk. In de wijken waar 
voorheen lijn 55 reed is een enquête 
uitgezet om de mogelijkheden en 
wensen van bewoners te peilen.

Resultaten enquête
Uit de enquête blijkt o.a. dat een 
kwart van de gebruikers van de 
voormalige bus 55 nu afhanke-

lijk is van familie en vrienden - of 
niet op de gewenste bestemming 
kan komen. De resultaten plus de 
mogelijke oplossingen zijn op 13 
juli 2017 gepresenteerd aan de 
werkgroep. De bewoners hebben 
de wens uitgesproken om vier keer 
per dag een lijndienst door Tongelre 
te laten rijden over de route van de 
oude lijn 55.
De gemeente gaat nu bij de provin-
cie pleiten voor deze ’maatwerkop-
lossing.’ Wij hopen dat de provincie 
wil meewerken. We zullen u via de 
wijk- en buurtkranten op de hoogte 
houden.

Maatwerkvervoer Tongelre
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs 
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze 
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we 
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
 
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS 
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel 
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

E I G E N Z I N N I G  R E S TA U R A N T

Voor feesten en partijen 
op afspraak!

Weekendterras open.
Oude Urkhovenseweg 4

Reserveren: 040 - 281 70 20
info@galerage.nl
www.galerage.nl



Op het hoekperceel aan de Musch-
bergweg – Satijnvlinderlaan te Eind-
hoven zullen 9 nieuwbouw eenge-
zinswoningen worden gerealiseerd. 
Het project bestaat uit 1 vrijstaande 
woning, 7 rij- en hoekwoningen en 
1 poortwoning.

De woningen komen in stadsdeel 
Tongelre op de locatie waar restau-
rant Gonzales was gevestigd voor-
heen het Wapen van Tongelre van 
de familie Manders. Dit voormalige 
restaurant is in 2006 afgebrand en 
heeft vervolgens daar geen door-
start gemaakt. Het zwaar bescha-
digde pand is destijds afgebroken 
en hierop is een herontwikkeling 
opgestart.

De woningen zijn ontworpen door 
architectenbureau VFO – Urban 
Design en zullen worden uitge-
voerd door bouwonderneming 
BMV uit Veldhoven. De woningen 
kenmerken zich door de diversiteit 
en ruime zolders met hoge kap-
pen. Daarnaast worden veel van de 
woningen voorzien van een grote 
dakkapel. Iedere woning krijgt de 

beschikking over een parkeerplaats 
op eigen terrein of op het achterlig-
gende parkeerterrein. Er is door 
potentiële kopers inmiddels veel in-
teresse getoond voor de woningen. 
Impressiebeelden kunnen worden 
bekeken op de internetsites van de 

makelaar ERA vb&t en bouwonder-
neming BMV. 
De voorbereidingen voor de 
realisatie van de woningen zijn 
reeds gestart. Het project zal naar 
verwachting medio 2018 worden 
opgeleverd.

Nieuwbouw 9 Woningen aan 
de Muschbergweg/Satijnvlinderlaan
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SALTO-school ´t Karregat biedt:

•  Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)

•   Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
(A+ klas)

•   Plusklas voor kinderen met 
leerproblemen

•   Grote ervaring in het omgaan met 
kinderen van verschillende afkomst

•  Vakleerkrachten sportonderwijs
•   Eigentijds gebouw met moderne 

faciliteiten
•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

U bent van harte welkom om eens bij ons binnen 
te kijken of vraag ons informatieboekje aan!

Urkhovenseweg 6, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.bs-karregat.nl

 De school met een plus voor alle kinderen in de wijk!

S c h o o l  ‘ t  K a r r e g a t

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487



Deze maand WHAtSAPPItIS! 

Het ’WhatsAppen’, het versturen 
van berichten en het bellen met 
mobiele telefoons, is niet meer weg 
te denken in deze tijd. Inmiddels 
hebben in ons land negen van de 
tien smartphonebezitters de app 
geïnstalleerd. En wij Nederlanders 
krijgen gemiddeld zo’n 65 berichten 
per dag. Het woord whatsappen is 
zelfs een werkwoord geworden en is 
opgenomen in de Dikke Van Dale! 
Maar zo heeft het appen naast alle 
voordelen ook een nadeel, namelijk 

je kan er whatsappitis door krijgen!

Hoe ontstaat whatsappitis en wat 
is het?
Dat wanneer er teveel wordt ge-
sport, de kans op blessures groot is, 
dat weet iedereen. De spieren raken 
overbelast en de kans op spier- of 
peesontstekingen ligt dan op de 
loer. Ook WhatsAppitis ontstaat 
door overbelasting. WhatsAppen 
doe je meestal met de duimen. 
Het toetsenbord op de telefoon dat 
wordt gebruikt om de berichten 
te typen is vaak erg klein. Als er 

langdurig achter elkaar gewhat-
sappt wordt kan er een pijnlijke of 
tintelende duim ontstaan, soms in 
combinatie met een verkramping 
in de polsen en handen. Dit kan 
leiden tot onder andere pijn in de 
duimen en polsen. De kans op een 
peesontsteking is dan aanwezig. 
Lokaal kan er een verharding in de 
spier optreden waardoor er drukpijn 
in de spier ontstaat. Ook kunnen de 
handen moeizamer gaan bewegen 
en kunnen de vingers wat pijnlijk en 
stijf worden. Door de ingespannen 
en verkeerde houding kan er ook 
verkramping in de nek- en schou-
derspieren ontstaan, waardoor er 
een stijve nek en hoofdpijn kunnen 
ontstaan. 

Het woord whatsappitis is dan mis-

schien nieuw (2014), de klachten 
als gevolg van intensief gebruik van 
elektronische apparatuur niet. In 
1990 ontstond nintendinitis ofwel 
nentendoduim door urenlang achter 
elkaar computerspellen te doen. Zo 
is er ook de SMS-duim, de GSM-
elleboog, de Ipod-duim, het tablet-
neksyndroom en de whatsapp-
vinger. Het principe is hetzelfde: 
door steeds dezelfde beweging te 

herhalen worden bepaalde spieren 
en gewrichten overbelast.

De oplossing lijkt uiteraard simpel, 
leg de telefoon regelmatig aan de 
kant! Doe verder oefeningen om 
de handen en schouders / nek te 
ontspannen, zodat de doorbloeding 
in het nek-schouder-arm- hand 
gebied wordt bevorderd. Ook zijn 
er verschillende manieren om een 
smartphone vast te houden: 1. 
Vasthouden met een hand en typen 
met de andere hand 2. Typen met 
twee handen, het scherm in de 
lengte 3. Typen met twee han-
den, het scherm in de breedte 4. 
Typen met een hand, het scherm 
in de lengte. De belasting op de 
hand en pols verschilt bij al deze 
werkwijzen; manier 1 is het minst 
belastend en manier 4 is het meest 
belastend voor de hand en pols. En 
het is vooral erg belangrijk om in de 

juiste houding op deze apparaten te 
kijken en te typen zodat er minder 
snel overbelasting optreedt.

gezond en Wel
De praktijk voor 
Oefentherapie Cesar Tongelre

COntACt
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo),
5641 CB Eindhoven 
Tel.: 040-2813463 
Email: marja@cesar-tongelre.nl
www.cesar-tongelre.nl
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Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

040 - 281 13 39
info@tuincentrumsoontiens.nl
www.tuincentrumsoontiens.nl

Natuurlijk de tuin in!

Het groenste tuincentrum

Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93

Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

Fitness voor iedereen

•	 Fitness
•	 Pilates
•	 Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
•	 Niet	Aangeboren	Hersenletsel
•	 Overgewicht	en	obesitas
•	 Diabetes

Voedingsdeskundigen
•	 Gezond	eten
•	 Overgewicht
•	 Ondergewicht

Fit!vak	Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl



Onder kaakgewrichtsklachten verstaat men klachten 
ontstaan door het niet goed functioneren van het 
kaakgewricht of de kauwspieren.
De klachten kunnen zich uiten door een beperkte 
mondopening, scheef openen van de mond, open 
blijven staan van de mond (bij o.a. geeuwen), knappen, 
crepiteren (kraken) van de kaken, pijn rondom het oor 
en hoofdpijn.
De oorzaak van de kaakgewrichtsklachten kan heel 
divers zijn:
•  Er kan een trauma plaatsgevonden hebben, waardoor 

de kaken/gewrichten niet meer netjes op elkaar 
passen. 

•  Ook door het trekken van kiezen, het vullen van 
kiezen of tanden , het plaatsen van kronen e.d. 
kunnen tanden niet netjes meer op elkaar passen 
(er vindt geen goede occlusie meer plaats). Hierdoor 
komen de krachten in de kaakgewrichten anders te 
liggen en worden de kaakgewrichten overbelast. 

•  Als de kraakbeenschijf, die in het gewricht ligt, niet 
goed meer met de kaakbewegingen meegaat, kan de 
mond niet goed open of dicht en kan zelfs op slot 
schieten. 

•  Vaak is een verkeerde coördinatie van de kaken bij 
mondbewegingen de oorzaak voor een chronische 
overbelasting van het kaakgewricht. Er ontstaat dan 
een continue trek aan de banden, die op den duur 
pijnlijk wordt. 

•  Ook kan continu aanspannen van je kaakspieren veel 
klachten veroorzaken (je zet letterlijk je tanden ergens 
in, b.v. bij stress). Je klemt dan je kiezen continu 
op elkaar, terwijl er normaal in rust geen contact is 
tussen je tanden/kiezen; alleen de lippen hebben 
contact met elkaar als de mond gesloten is. 

•  Ook vreemde bewegingen met de mond maken, 
zoals op de lip bijten, continu op pennen of 

andere voorwerpen in de mond bijten, tongpersen, 
knarsetanden of klemmen geven kaakproblemen.

•  Nekklachten en een verkeerde (hoofd)houding 
kunnen een rol bij kaakklachten spelen. 

Bij behandeling van 
kaakklachten is het 
belangrijk dat de 
tandarts/kaakchirurg 
bepaalt of het onder- 
en bovengebit goed 
op elkaar passen en 
dat er geen structurele 
afwijkingen in de 
gewrichten aanwezig zijn. De fysiotherapeut 
onderzoekt vervolgens de oorzaak van de klachten en 
bepaalt daarna de behandelstrategie:
•  Na operaties wordt geleerd hoe het kaakgewricht te 

gebruiken en te belasten. 
•  Bij beperkingen wordt het gewricht gemobiliseerd. 
•  Bij een verkeerd bewegingspatroon wordt geleerd de 

mond op een juiste manier te openen en te sluiten 
d.m.v. oefeningen. Eerst voor een spiegel, later 
tijdens praten en eten. 

•  Bij gespannen spieren wordt geleerd hoe men bewust 
de mond en omliggende gelaats- en nekspieren 
ontspant en een ontspannen houding aanneemt, 
waarbij de tanden los van elkaar zijn. Massage 
van de kaakspieren kan hierbij helpen, evenals het 
rekken van de spieren en het aanleren van een goede 
hoofdhouding. 

•  Tenslotte kan het zijn dat gewoontes veranderd 
moeten worden om klachten te verminderen, zoals 
niet de hele dag kauwgom kauwen of nagelbijten.

Kaakgewrichtsklachten

COntACt
Fysio- en manuele therapie
tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven 
Telefoon: 040-2814317
Email: fysiotongelre@online.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
Email: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl
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O D E S K u N D I G H E I D E l I N G E

N N E T T A H C S N I O G D R I V E C I

D O E B I N N E N D R I N G E N R N O G

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

R G E E A A N P O A G l D R R M l R F l

M W H x P l O T Z O E M R O R A u I I O

I u C K I l T R W K R E A u B T R S S H

N O A l C l E R A O P A u A E N K I q T

I B O y C V E H A S O B G R l O E N u y

S D C l O I M N R J R R y E IJ S N R E M

T N Z E l F M E D E l IJ D E N K W E R K

E A P E O A V S V E C I O E I G H G E O

R l O B E I l O I V A K B O N D A R N E

N P H A N D E l S O O R l O G E M E N T

AKELIG
ALLOOI
ANTWOONDEN
BAKPAN
BELIJNING
BILJARTLAKEN
BINNENDRINGEN
BODYGUARD
COACHEN
CONFISQUEREN
DENKWERK
DESKUNDIGHEID

DRIVE
EIDELING
ELIxER
ENCYCLOPEDIE
ERGERNIS
FURIE
HANDELSOORLOG
HELPEN
HONORARIUM
IDEALIST
INSCHATTEN
KANTOORAGENDA

LANDBOUWGROND
LENDE
LOGEMENT
LURKEN
MYTHOLOGIE
NOGMAALS
OLIEBOL
ONDERMINISTER
OVERBUURMAN
PICCOLO
POELIER
RENBODE

RETURN
VAKBOND
VERSPERREN
VERZADIGD
ZELFMEDELIJDEN
ZWAARDVIS

De overgebleven letters vormen een soort SCHOEISEL

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 email-
adres: rondhethofke@gmail.com)
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 
2017 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door een van onze adver-
teerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is: BAGGERMOLEn
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Marcel Swalen
Citroenvlinderlaan 16

De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, 
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs te
overhandigen.

woordzoeker Augustus
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                Tongelresestraat 35  -  5613 DA  Eindhoven  -  0402452588  -  �etsvandewijgert@outlook.com  -  facebook.com/�etsspecialistvandewijgert

Reparatie en parkeren graag achterom via de Lakerstraat.

    Wij zijn gespecialiseerd in elektrische-, en stads�etsen. 

Batavus / Gazelle / Loekie / Sparta

Bij reparatie kunt u gratis gebruik maken van een leen�ets.

Gratis introductieles 
ontspanningsyoga 

dinsdag 29 augustus om 18.45 uur
Cursus: Beter slapen start 

maandag 4 september

Ontspanningsyoga en 
individuele begeleiding

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
040-2840430 & 06-27055614

www.pranayogastudio.nl

Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl
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Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
Een behandeling in mijn salon staat synoniem 
voor rust en verzorging van lichaam en geest. 

In een ontspannen omgeving waar persoonlijke 
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.

✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔  Acné specialisatie/vergoeding via

zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven

Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


