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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
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              BETAALBARE KWALITEIT

EEN RUIM ASSORTIMENT & VEEL PARKEERRUIMTE

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

Maandag: gesloten
Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven

T +31 (40) 290 83 89
info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Voor meer aanbiedingen:

per fles

ROSSO/BIANCO

PIENO SUD 
€ 4,95

0.7L
WHISKY

GLEN GRANT 

€ 16,95

premium

JENEVER

HOOGHOUDT 
€ 13,99 +

GRATIS 

Fever Tree

Sicilian lemon
flesje
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In ons augustusnummer hebt u 
kunnen lezen, dat onze lezers ons 
wijkblad heel positief beoordelen. 
Veel vrijwilligers doen maandelijks 
hun best om een goed en duide-
lijk blad te maken, een blad dat u 
informeert over de activiteiten die in 
onze wijk worden georganiseerd. 

U bent dus heel tevreden over het 
resultaat. Een groep vrijwilligers die 
wij daarbij zeker niet mogen verge-
ten zijn onze bezorgers en bezorg-
sters. Zij zijn ontzettend belangrijk, 
zonder bezorgers geen wijkblad. 
Daarom worden zij eens per jaar 
door ons verwend. 
Wij nodigen hen dan, meestal op 
een zaterdagmiddag, uit en zor-

gen voor lekkers, voor hapjes en 
drankjes en proberen hen met een 
spel, een filmpje, een fotoreportage 
of iets dergelijke te vermaken. Dat 
laatste, hen vermaken, is eigenlijk 
niet nodig. Nadat onze voorzitter 

hen heeft toegesproken, belang-
rijke mededelingen heeft gedaan en 
sommige bezorgers in het zonnetje 
heeft gezet, vinden zij het heerlijk 
om te buurten. Ze hebben elkaar 
altijd veel te vertellen. 
Op zo’n middag wordt er dan ook 
onder het genot van een hapje en 
een drankje heel wat afgetetterd. 
Meestal sluiten wij rond een uur of 
zeven af. Ze gaan ze dan tevreden 
en voldaan naar huis. Zo bedanken 
wij hen voor hun inzet.
Wij vinden het leuk om zo’n mid-
dag te organiseren. Dit jaar waren 
ze op zaterdag 26 augustus bij ons 
te gast. Op pagina 31 vindt u een 
fotoreportage van deze gezellige 
zonnige bezorgersmiddag. 

Veel leesplezier.

van de Redactie
In het zonnetje gezet
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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



Ook dit jaar opent Scouting Doorn-
akkers weer haar poort voor de 
jaarlijkse Vlooienmarkt en Open 
Dag, en wel op zondag 1 oktober 
aanstaande.
Vanaf 11.00 uur gaan de poorten 
open voor de Vlooienmarkt (1e uur 
met een entree van € 1,-, daarna 
gratis) en om 12.00 uur begint de 
Open Dag.
Ben je tussen de 5 en 23 jaar en 
zoek je een uitdagende, sportieve, 
leerzame, plezierige hobby en ook 
nog een hecht contact met leef-
tijdgenoten, dan is Scouting vast 

iets voor jou! Kom dan op zondag 
1 oktober naar onze Open Dag en 
ervaar deze uitdagingen zelf !
Bent u op zoek naar leuke, mooie of 
verrassende 2e hands spullen, kom 
dan kijken op onze vlooienmarkt. 

Netjes gecontroleerde en uitgesor-
teerde spullen, inclusief kleding en 
kleinmeubelen, liggen er voor scou-
tingvriendelijke prijzen te koop. En 
daarmee steunt u ons als vereniging 
om de jeugd het mooie Scoutingspel 
te kunnen blijven aanbieden.

Kortom: redenen genoeg om u 
zondag 1 oktober te mogen begroe-
ten aan de Urkhovenseweg 27 in 
Eindhoven. Tot dan!.

Vlooienmarkt/Open Dag Scouting 
Doornakkers op 1 oktober 2017

ContACt
Blokhut de Wierde (pyramide), 
Urkhovenseweg 27, Eindhoven 
Telefoon: 06 - 53 99 33 85 
(op zaterdagen tussen 10.00 en 
18.00 uur naar 040 - 281 12 75)
Email: info@doornakkers.com 
Internet: doornakkers.com

Sint-Nicolaasvereniging ’Sint-Martinus’

Geachte Buurtbewoners,

Sint Nicolaas heeft ons te kennen 
gegeven dat Hij onze wijk weer met 
een bezoek komt vereren.
Als data voor de rondgangen heb-
ben we gepland:

Zaterdag 25 november de wijken 
’Karpendonk’ en ’Koudenhoven’ 
en de wijk ’Beauregard’ aan de 
Tongelresestraat.
op zaterdag 2 december het oude 
gedeelte van Tongelre rond de Sint-
Martinuskerk.
Ook kunnen wij u mededelen dat 

de ledencollecteurs de laatste drie 
weken van oktober actief zullen 
zijn in de voor u en hen bekende 
omgeving.

De collecte wordt zoals gewoonlijk 
huis aan huis gehouden.
De ledencollecteurs kunnen op uw 
verzoek een vergunning en hun 
legitimatiebewijs tonen.

Vanaf deze plaats willen wij dan 
ook al onze begunstigers van harte 
dank zeggen voor de financiële 
steun, daar zij het zijn die ons het 
mogelijk maken om Sint Nicolaas 

twee zaterdagen in ons midden 
te hebben, de kinderen zijn er blij 
mee!!!!!

Met vriendelijke groeten
namens het bestuur,
G.Tournoy voorzitter.
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de Wisselpen
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.

Mijn naam is Willem Grootveld en 
ik ben in 1951 geboren in Momba-
sa, Kenia. Daar heb ik tot mijn 17e 
gewoond. Ik wil wat mooie herin-
neringen aan oost-Afrika ophalen, 
aangevuld met een paar plaatjes. 

Mijn schooltijd in Mombasa was 
over het algemeen plezierig. Na 
school was ik met vriendjes gere-

geld op het nabijgelegen strand te 
vinden waar we gingen snorkelen of 
vissen op het koraalrif.

In de weekenden gingen we nogal 
eens een dagje naar een van de 
vele strandhotels die langs de kust 
te vinden zijn en waarvan er een 
aantal nog steeds bestaan. Als je 
naar de stranden ten noorden van 
Mombasa wilde, moest je een kreek 
oversteken. Dat kon alleen maar 
met een pont die met mankracht 
naar de overkant werd getrokken.

Nog leuker waren de weekends 
naar een van de natuurparken, het 
dichtstbijzijnde was Tsavo. Daar 
bevond zich een van de eerste ho-
tels met de formule ’uitzicht op een 
drinkplaats voor wilde dieren’. Dat 
was Kilaguni Lodge die nog steeds 
bestaat en nauwelijks is veranderd. 

Een tocht door het park op zoek 
naar wild was altijd het hoogtepunt 
van de dag.

In die tijd kwam er aandacht voor 
verweesde dieren. Jacht was in de 
wildparken niet toegestaan, wat 
niet wil zeggen dat er niet gestroopt 
werd, waardoor jonge dieren achter-
bleven, gedoemd om ook te sterven. 
Een bekend verweesd dier in Tsavo 
was Rufus, een jonge neushoorn 
waar ook een boek over is geschre-
ven. Ook werden daar de eerste 
verweesde olifanten opgevangen. 
Het stropen is in de loop van de 
jaren helaas alleen maar erger ge-
worden. De opvang van jonge dieren 
is heel erg nodig en is door David 
en Daphne Sheldrick behoorlijk 
geprofessionaliseerd. 

De vakanties werden geregeld door-
gebracht in de ’hooglanden’, ten 
noorden van Nairobi, waar vrienden 
van ons een boerderij hadden. Dit 
was vlakbij Mount Kenya en de eve-
naar. We lunchten dan in de Mount 
Kenya Safari Club. Vroeger liep er 

Het was wel ongeveer het laatste wat ik verwachtte: 
de wisselpen krijgen. Ik kom hier immers helemaal niet 
vandaan. Maar toen mijn goede vriendin Anny mij de 
wisselpen aanbood, wilde ik daar natuurlijk graag gehoor 
aan geven.

Willem en Fook

Vissen bij het koraalrif Tsavo: Rufus en ik en een jonge olifant

Sleeppont Mtwapa kreek
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een koperen strip dwars door het 
hele gebouw: over de vloer, door de 
lounge, de eetkamer, de bar, dwars 
over de tafels - dat was de evenaar. 
Die strip ligt er niet meer, maar het 
is nog steeds een mooi hotel met 
een prachtig uitzicht op Mount 
Kenya.

Oost-Afrika had en heeft meerdere 
natuurparken waaronder Serengeti 
en Ngorongoro Crater in Tanzania. 
Ook dat waren fantastische vakan-
tiebestemmingen waar we dan ook 
geregeld op safari gingen. In januari 
1959 verongelukte de bekende zo-
oloog, natuurbeschermer en filmer 
Michael Grzimek, toen zijn vlieg-
tuigje in botsing kwam met een gier. 
Wij waren er enkele maanden later 
en hebben daar het vliegtuigwrak 
met de typerende zebratekening 
gezien. Ik vond dat wel indrukwek-
kend. Grzimek is begraven op de 
rand van de Ngorongoro krater. Als 
je vroeger de krater in ging, was je 
vrijwel alleen. Twintig jaar geleden 
stonden er enkele tientallen auto’s 
op de picknickplek en in 2013 waren 
wij een van de honderden auto’s. De 
parken staan behoorlijk onder druk.
Rond 1960 was het onrustig in 

Congo. Vlakbij ons huis in Nyali 
was een compleet kamp met VN-
militairen ingericht. Ik vond dat erg 
interessant, fietste daar weleens 
heen en maakte een praatje met 
de militairen. In verband met de 
onrust in Congo was de toenmalige 
secretaris-generaal van de VN, Dag 
Hammarskjöld, in Mombasa. Hij 
werd ontvangen in de club waar 
mijn vader voorzitter van was. He-
laas is Hammarskjöld een jaar later 
in Zambia verongelukt.

In 1968 is ons gezin voorgoed 
naar Nederland teruggekeerd. Tien 
jaar later ontmoette ik Fook en wij 
trouwden in 1979. Pas in 1990 zijn 
Fook en ik naar Kenia op vakantie 

geweest. Fook was zeer onder de 
indruk van de prachtige natuur, 
maar vooral van de dieren, die je 
daar in het wild kan zien. Een groot 
verschil met een dierentuin. Voor 
mij was het een “sentimental jour-
ney”: een bezoek aan mijn ouderlijk 
huis, mijn oude school en allerlei 
plaatsen met leuke herinneringen. 
We zijn nadien nog drie keer terug 
geweest. En elke keer bezochten we 
ook mijn peettante in Nairobi. Zij 
was geboren en getogen in Kenia en 
met haar en haar man lunchten we 
dan in de beroemde Muthaiga Club 
(te zien in de film Out of Africa). De 
bar waar Karen Blixen begin 20ste 
eeuw werd geweigerd is er nog 
steeds, maar vrouwen zijn er inmid-
dels natuurlijk welkom.

Reisjes naar Oost-Afrika zijn 
fantastisch en we gaan er vast nog 
eens heen. We wonen nu bijna 30 
jaar in Tongelre en dat is inmiddels 
echt ’thuis’ geworden. We gaan hier 
nooit meer weg!

Ik geef graag de wisselpen door aan 
onze kapster, Peggy Dam.

Mt. Kenya safari club

Ngorongoro Crater met familie en vrienden

Dag Hammarskjöld en mijn vader, 1960

Fook en mijn peettante voor Karen Blixen’s huis
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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

In deze tijd van pompoenen geen soepje 
maar een simpel doch heerlijk dessert. 

Ingrediënten voor 4 personen
* 250 gram cranberry’s (vers of uit de diepvries)
* 2 blaadjes gelatine
* 5 el suiker
* 250 ml slagroom
*  1 zakje slagroomversteviger (b.v. Klopfix van Dr. 

Oetker)
*  200 gram pompoenvruchten, gaar gekookt en afge-

koeld1

* 2 el bruine suiker
* 1 tl koekkruiden
* 2 el fijngehakte (hazel)nootjes
*  granaatappelpitjes of een stukje kiwi voor de garne-

ring.
1 pompoen soms al gesneden verkrijgbaar bij AH

Bereiding
1  Neem mooie, wijde glaasjes waarin je laagjes kunt 

maken. Kook de cranberry’s in een bodempje water 
met 3 el suiker gaar in 10 minuten.Kook de gesneden 
pompoenstukjes gaar met een beetje water en laat 
afkoelen.

2  Week 2 blaadjes gelatine 2 minuten in koud water en 

knijp daarna goed uit. Haal de pan van het vuur en 
roer de gelatine door de warme, maar niet kokende 
cranberry’s. 
Laten afkoelen (minstens 2 uur in de koelkast).

3  Klop de slagroom stijf met de slagroomversteviger en 
2 el suiker. Meng de bruine suiker en de koekkruiden 
door het gare pompoenvlees.

4  Vul de glaasjes met eerst een laagje pompoenpuree, 
dan een laagje slagroom, daarna een laagje cranber-
ry’s en weer een laagje pompoenpuree. 
Garneer met een toefje slagroom, enkele granaatap-
pelpitjes of kiwistukjes en gehakte noten.

Geniet van dit dessert.
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Rotgans
Een rotgansheer vol goede moed
vroeg haar beleefd ten dans
stond daarna drie keer op haar voet
toen zei ze zacht... Rotgans.

5 ooievaars gefotografeerd in het pas 
gemaaide weiland vanaf het Vincent van Goghpad
door Luc Vermeulen.

Ooievaars bij het 
Vincent Van Goghpad
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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



Tongelrese markt ’Veranderen om als vanouds te blijven’
door Anne-Marie Boeren

even Voorstellen...

De markt aan de Generaal Bot-
hastraat is sinds twee maanden 
verplaatst naar de Rietvinkstraat/ 
Tongelresestraat. Al langer was er 
sprake van verplaatsen om zo be-
ter aan te sluiten bij het winkelend 
publiek aan de Tongelresestraat. 
Dit is dan ook gebeurd: sinds 1 
juni 2017 is de markt verhuisd 
naar de nieuwe locatie. „Het zat er 
al een tijd aan te komen,” vertelt 
Harrie Baken, marktmeester Eind-
hoven. „Je moet mee blijven gaan 
met de tijd en de behoefte van de 
consument. Door te verplaatsen 
hopen wij beter aan te sluiten bij 
het winkelend publiek. Zo hopen 
wij een wisselwerking te krijgen 
tussen het marktpubliek en het 
publiek wat hier op de winkels 
aan de Tongelresestraat af komt. 
Veranderen is altijd moeilijk, maar 
soms moet je wel veranderen om 
zoals vanouds te blijven want 
de markt moet wel voort blijven 
bestaan. Het zou zonde zijn als dit 
niet het geval was.”
Op dit moment staan er tien 
kooplieden; twee kaasboeren, 
twee visboeren, drie groente- en 
fruitboeren, een noten’boer’, 
een bakker (’broodboer’) en een 
eierboer. Laten we het maar op 
’boeren’ houden want de markt 
is van oudsher de plek om terecht 
te kunnen voor verse kwaliteits-
handel. De boeren kwamen van 
heinde en verre om hun waren aan 
de mens te brengen. In Nederland 
vinden er al eeuwen warenmark-
ten plaats. Hoewel men vroeger 
met paard en wagen naar de 
markt ging, maken de kooplieden 
nu dankbaar gebruik van hun 

eigen wagens, verkoopwagens en 
materiaal. „Het is prachtig om te 
zien hoe de kooplieden elke week 
weer hun kraam op- en afbouwen. 
Mensen zien vaak niet hoeveel 
tijd en moeite dit kost. Sommigen 
staan midden in de nacht op om 
de meest verse handel te halen. De 
markt aan de Rietvinkstraat duurt 
maar drie uur, maar de kooplieden 
zijn al gauw negen uur met zo’n 
markt bezig.” 
Harrie Baken is zelf al 19 jaar 
marktmeester en heeft de markt 
echt zien veranderen. Wel gelooft 
hij nog steeds in het voorbestaan 
van de markten. „Wellicht in een 
andere vorm. Als ondernemer 
op de markt moet je altijd mee 
blijven gaan met de tijd, anders 
halen de winkels je in. Internet 
heeft al veel teweeg gebracht. Ik 
zie het gebeuren dat de kooplieden 
zich meer gaan specialiseren om 
zich te onderscheiden. Nu al is de 
haring echt vers van het mes in 
plaats van het voorverpakte in de 
supermarkt.”
„Wat de mensen ook vaak niet 
weten, is dat veel van deze produc-
ten uit de streek komen,” vertelt 
Harrie Baken verder. „Rabarber 
komt vaak uit eigen tuin, Hol-
landse aardbeien komen hier uit 
de omgeving, net als de asperges. 
Voor de kersen wordt er dicht bij 
huis gezocht naar de beste boer en 
noem zo maar op. Op deze manier 
probeert men zich te onderschei-
den van de supermarkten.”
 „De wereld is kleiner geworden. 
Je kunt nu alles overal ter we-
reld vandaan halen. Exotische 
vruchten, speciale nootjes en ook 

exotische vissoorten. Er is veel 
meer diversiteit te vinden op de 
markt van tegenwoordig. Hier put 
de markt nu ook kracht uit. Het is 
een wisselwerking tussen vers uit 
eigen streek en ook het specialise-
ren in producten die juist niet hier 
vandaan komen.”
De komende edities zal er elke 
keer een andere koopman/-vrouw 
in het daglicht gezet worden. 
Iedereen die op de markt staat 
heeft eigen leuke verhalen over het 
reilen en zeilen van een markt-
koopman (of -vrouw natuurlijk). 
Op deze manier krijgt u een beetje 
een kijkje in het leven van deze 
kooplieden. 
Een bezoekje brengen aan de 
markt aan de Rietvinkstraat? 
Deze vindt elke donderdagoch-
tend plaats van 9.00 – 12.00 uur. 
Gratis parkeren kan zowel in de 
omgeving als in de overdekte par-
keergarage bij de Albert Heijn. U 
hoeft dan alleen nog maar de weg 
over te steken. 

ContACt
Marktmeester A. Boeren 
a.boeren@eindhoven.nl 
Tel. 0628906973
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Remy van Zandbergen is één van 
de vijftien creatieve kunstenaars 
die in een hal van het voormalige 
nolte complex, Sectie C zeer ijve-
rig met vele technieken bezig is 
om geheel verschillende produc-
ten te maken. 

Na de Docentenopleiding BKV en de 
Design Academy Eindhoven is hij al 
weer vijf jaar bezig om door middel 

van zijn vaardigheden en inspiratie 
producten af te leveren en verdient 
daarmee ook zijn inkomen.
Een recente opdracht was het 
ontwerpen van en maken van een 
opvallende lamp met het logo van 

een motorkledingzaak voor een 
beursstand.
Eerder al heeft hij mooie houten 
vitrinekasten met originele houten 
scharnieren gemaakt en ook deze 

zijn in de Designweek te bewonde-
ren en te koop. Voor het De Pont 
museum in Tilburg heeft hij een 
’mini museum’ gemaakt dat als 
model daar te bewonderen is. 
Op Sectie C werken designers 
geregeld samen aan opdrachten. 
Momenteel werkt Remy aan een 
project voor de Bijenkorf dat tijdens 

de Dutch Design Week een plaats 
krijgt in de etalage. 
Vele uren zijn al gestoken in het 
inrichten van zijn werkplek, kantoor 
en keuken. Zowel de stalen schuif-
deur als een metalen trap heeft 
hij zelf ontworpen en uitgevoerd. 
Daarnaast heeft men met elkaar de 
verschillende grote machines voor 
gezamenlijk gebruik aangeschaft en 
heeft hij met een collega een CNC-
freesmachine gebouwd, waar heel 
complexe ruimtelijke vormen mee 
vervaardigd kunnen worden.
Een eigen bakoven gebruikt hij om 
een origineel concept van unieke 
vazen en schalen te bakken. In de 
komende Dutch Design Week zal 
hij deze showen en zijn deze ook 
te koop. Op termijn hoopt hij dat 
een fabriek voor grootschaligere 
productie zal zorgen waardoor 

Sectie-C
In het nieuws

Creativiteit in sectie C
Door Aleks Veldhoen en Ans Verheijen

Zelfgebouwde CNC-frees

Gipsen mal van losse steentjes
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hij tijd krijgt om zich met andere 
ideeën bezig te kunnen houden. Zie 
ondermeer hiervoor zijn website: 
www.remyvanzandbergen.nl.
Naast een vitrinekast van eigen 
ontwerp heeft Remy als examen-

opdracht ook een stop motion film 
gemaakt. In combinatie met mo-
delspeelgoed en deze vitrinekasten 
zou dit voor jong en oud wellicht 
een aantrekkelijk commercieel en 
creatief resultaat kunnen zijn.
Naast de eerdergenoemde samen-
werkingsprojecten, wil hij blijven 
streven naar voldoende tijd om 
eigen ontwerpen uit te voeren om 
uiteindelijk volledig als zelfstan-
dig ontwerper een loopbaan te 
realiseren. Kortom zijn veelzijdige 
vakmanschap maakt dat Remy flink 
aan de weg zal blijven timmeren.  
Kom de komende Dutch Design-
week daarom ook zeker naar de 
Daalakkerseweg waar naast vele 

andere interessante initiatieven ook 
de hal waarin Remy van Zandber-
gen en zijn collegae hun producten 
showen. Laat je niet weerhouden 
om als een soort crowdfunder niet 
alleen te komen kijken maar ook 
iets te kopen.

Lichtbakken voor de DDW

Het eindresultaat

ContACt
Studio Remy 
Daalakkersweg 4
Hal-G
5641 JA Eindhoven 
Mobile: 06 111 95 997
Mail: info@remyvanzandbergen.nl

In de droogkast

Atelierroute Eindhoven 2017 op
zaterdag 30 september en zondag 
1 oktober van 11.00 – 17.00 uur.
Beeldhouwer Marti de Greef heet 
u weer van harte welkom in zijn 
atelier op ’t Hofke 111 in Tongelre 
(Eindhoven).
Hij vertelt u graag alles over het 
ontstaan van de beelden in diverse 
materialen zoals brons, lood, 
aluminium, porselein en hout. 
In Marti’s werk staat de mens 
centraal. U hebt eens de kans om 
in de ’keuken’ te kijken van de 
beeldhouwer: vanaf het ontwerp 
tot uiteindelijk het tentoonstellen 
van het beeld.
Gastkunstenaar is dit keer Simon 
Woudwijk uit Rijen. Hij is een 

veelzijdig kunstenaar, hij laat u 
schilderijen, foto’s, beelden en 
combinaties daarvan zien. Rode 

draad in zijn werk is ’Een lijn in de 
tijd’, met water als de verbindende 
factor. Kom gezellig een kijkje 
nemen bij Marti de Greef, ’t Hofke 
111, Eindhoven (Tongelre), tel. 
040-2811877 of 06-36262875 
www.martidegreef.nl en www.
woudwijk.nl. De deelnemende 
kunstenaars aan de Atelierroute 
herkent u aan de blauw/witte vlag, 
op www.atelierroute-eindhoven.nl 
vindt u ook een plattegrond.

Atelierroute Eindhoven 2017

Upside down, Marti de Greef

Kleine tijd 1, Simon Woudwijk
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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



top 10 
Steeds meer hoor je in het nieuws 
over uitheemse planten en dieren 
die zich in onze contreien explosief 
vermenigvuldigen ten koste van 
onze inheemse flora en fauna, of 
zelfs onze gezondheid. Ik denk aan 
Aziatische tijgermuggen, zonne-
baarzen of een plant als bijvoor-
beeld springbalsemien.
De Japanse duizendknoop is ook 
zo’n plant. Als tuinplant naar 
Europa gehaald en in 1886 voor 
het eerst verwilderd aangetroffen in 
Baarn. Na 1950 is deze plant zich 
explosief gaan verwilderen. Overal 
dook hij op! Bij illegaal groenafval 

dumpen en er zit duizendknoop 
tussen, dan gaat het zijn gang in de 
vrije natuur. Er zijn gemeenten die 
er nu tonnen in steken om ’m te 
verwijderen met als doel uitroeien. 
De plant vernielt namelijk funda-
menten van bruggen en gebouwen 
door zijn wortels, die blijkbaar door 
de kleinste gaatjes in beton en asfalt 
een weg weten te vinden.
Ook het Waterschap heeft proble-
men met de plant omdat deze de 
oevers overgroeit en de watergang 
steeds smaller maakt.
De Japanse duizendknoop staat 
in de top van invasieve exoten in 
Europa. 

Holle stengels
De plant kan wel 2,5 m hoog wor-
den met een zeer stevig wortelgestel 
dat erg diep wortelt.
Het heeft holle stengels bezet met 
rode vlekjes, die trouwens vaak in 
de bloemsierkunst worden gebruikt. 
De bladeren zijn groot en hartvor-
mig. Bloeien doet de duizendknoop 
ook in augustus/september met 
witte sliertachtige bloemen. 

Waar staan ze in tongelre? 
Voor de spoorwegovergang aan de 
Loostraat, staat aan de linkerzijde 
een behoorlijke hoek begroeid met 
deze plant. Door de voorbijdende-
rende treinen is verspreiding daar 
een makkie.
Langs de Eisenhowerlaan staat een 
100 m2 groot stuk dat we met een 
aantal vrijwilligers proberen uit te 
roeien.
Een hele klus want, dat is het pro-
bleem van deze plant, uitroeien is 
niet gemakkelijk!
Je moet ’m zien uit te putten door 
telkens weer de plant weg te halen. 
Uiteindelijk moet dat gaan luk-
ken, maar dat is wel consequent 
volhouden.
Heb je toevallig deze plant in je 
tuin, dan ben je eigenlijk verplicht 
deze op te ruimen. Gooi ’m dit 
keer niet in de groenbak, maar in 
de grijze, zodat het zaad of andere 
plantendelen uiteindelijk niet in de 
compost terecht komen, maar naar 
de verbrandingsoven gaan.

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

Japanse duizendknoop 
Polygonum cuspidatum Herkomst: Japan (Tuinplant)

Tongelrese
Natuurwijzer

Dahliaclub St. Martinus Tongelre

Open Dag Dahliaclub Sint Martinus
Zondag 1 oktober van 11.00 - 16.00 uur
Locatie: Loostraat Eindhoven>
U bent allen van harte welkom op onze tuin.
Kom gezellig langs voor een mooi boeketje
dahlia’s.

Namens alle leden van de dahliaclub
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 Chineng Qigong Eindhoven 
 Chinese bewegingsleer voor ontspanning,

 balans, vitaliteit en gezondheid

 Info en aanmelden:   
 Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven

• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

 Chineng Qigong Eindhoven  Chineng Qigong Eindhoven 

NIEUW IN TONGELRE!

Profiteer nu van de openingskorrng! 
www.powerkind.nl of bel 06-41307112

In november starten de volgende trainingen:
 √ Cito LVS/Entreetoets groep 6
 √ Cito LVS/Entreetoets groep 7
 √ Cito Eindtoets groep 8
 √ IEP Eindtoets groep 8

B e g e l e i d i n g  e n  t r a i n i n g  v o o r  k i n d e r e n

MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Van 20 t/m 25 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte om 
geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte Multiple Sclerose. 
 
MS is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. In Nederland 
hebben meer dan 17.000 mensen 
MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen 
de diagnose. De eerste ziektever-
schijnselen openbaren zich meestal 
tussen het 20e en 40e levensjaar en 
het is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten van MS 
zijn moeheid, oogklachten, kracht-
verlies, coördinatiestoornissen, 
blaasproblemen en gevoelsstoornis-
sen. 
 
Over de ziekte MS is nog veel onbe-

kend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte 
investeert het Nationaal MS Fonds 
in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen. 
 
Wil jij dat mensen met MS zich 
beter voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiën-

ten. Collecteren is niet moeilijk en 
kost maar 2 uur van je tijd. En het is 
nog leuk ook. 
 
Kijk op de website www.mscollecte.
nl voor meer informatie en meld je 
snel aan. Samen staan we sterker 
tegen MS!

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten
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momenten met
Hart, ziel en handen

Kom ik met de wekelijkse bood-
schappen thuis, dan komt regel-
matig – afhankelijk van de bestede 
tijd – de vraag: „Met wie of waar 
heb je nou weer staan buurten?” Op 
de markt of in één van de super-
markten tref ik een goede buur of 
familielid. We staan ook wel ’ns 
met enkele bekenden uit Tongelre 
bij elkaar om wat laatste nieuwtjes 
uit te wisselen: overlijdens, ernstige 
ziektegevallen of opvallende ge-
beurtenissen. Zo heeft ieder al vlug 
wat te vertellen.
Van artsen, therapeuten en ik denk 
ook vanuit onszelf krijgen we het 
advies om dagelijks, of op z’n minst 
regelmatig - buiten ons normale 
leefpatroon - goed te bewegen, dus 
daar ga ik dan:

Op het Vincent van Goghpad is het 
prettig lopen en daar ontmoet je 
allicht mensen aan de wandel of op 
de fiets. 
Rijders op een renfiets hoor je 
nauwelijks aankomen, bij gebrek 

aan een bel roept iemand: ”Ho ho 
ho”, waarbij ik me afvraag of de 
kerstman onderweg is. Met hun blik 
op oneindig is hun gezicht strak en 
krijg ik nooit een reactie op mijn 
„goede morgen/middag”. 
Gewone fietsers maken wat ruimte 
en groeten terug met een „Hoi” of 
een opmerking als: „lekker weer 
vandaag” of „fijn genieten”.

En als je dan nog een mondje En-
gels brabbelt, ontmoet je met name 
in de avonduren bezoekers uit al-
lerlei windstreken: Tsjechen of zeer 
geïnteresseerde Duitsers, Belgen op 
de fiets, Britten en kleine groepjes 
Chinezen, Brazilianen, noem maar 
op.
Zo kwam ik ook, ’t was al don-
ker rond een uur of half tien, een 
jong stelletje Italianen tegen. 
Hun sportieve fietsen geparkeerd 
tegen één van de stangen, trach-
tend om met hun mobieltje een 
foto te maken van de oplichtende 
steentjes-sterren. Resultaat: geheel 

zwart. „Zo!, helemaal uit Italië?” „Ja 
uit de buurt van Venetië.” Ik vraag 
met bewondering: „All the way by 
bike?” „Oh no, our camper... ” Voor 
ik verder loop, roep ik wat toe in de 
geest van: „Just enjoy together this 
beautiful starry night Vincent has 
given you, ciao.”

Een IVNer uit Heilo – reizend met 
openbaar vervoer – hoopt op een 
soortgelijke manier fietspaden 
door de donkere Noord-Hollandse 
duinen op te doen lichten, maar bij 
het horen van een kostenplaatje van 
vele tonnen, verdwijnt zijn droom al 
gauw in de golven van de Noordzee.

Het meest intensieve buurt-contact 
(hó ’ns even, ik heb het over het 
Van Goghpad) is er misschien tus-
sen de hondenbezitters. Terwijl de 
honden vooral op hun soortgenoten 
gericht zijn, ontmoeten de baasjes 
elkaar als vanzelf. Het praten over 
de beestjes is de aanleiding, maar al 
gauw komen de dagelijkse menselij-
ke zorgen en ervaringen naar boven.
Bijna ieder mens wil van gedachten 
wisselen en praten over perso-
nen die hem of haar dierbaar zijn. 
Gezin, familie, werk en gezondheid 
komen al gauw ter sprake. De ene 
keer ben je misschien zelf wat meer 
aan het woord, een andere keer heb 
je vooral een luisterend oor of een 
meelevende opmerking.
Bij elkaar zijn, soms lang dan weer 
kort, want een oogopslag of gebaar 
kan vaak voldoende zijn. Deze ge-
sprekjes zijn kenmerkend voor „het 
Brabantse buurten.

Buurten, daar nemen we de tijd 
voor, we hebben ’elkaars hart’ hard 
nodig.

Efkes buurten... 
op ’t Vincent van Goghpad
Door Wim van de Wiel

’t Vincent van Goghpad
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in gesprek met...
Agnes van de Nobelen

Heldin?

Wat is de definitie van een held(in)? 
Deze vraag is niet gemakkelijk, mis-
schien wel helemaal niet te beant-
woorden. 
Deze vraag schoot mij enige tijd 
geleden te binnen bij het zien van 
televisiebeelden op SBS6.
Op die beelden zag ik een bekende 
uit Tongelre, die het gewaagd had 
met een parachute uit een vliegtuig 
te springen om enige tijd later na 
een mooie vlucht weer terecht te 
komen op de bewoonde wereld.
Deze ’bekende uit Tongelre’ is Ag-
nes van de Nobelen wonende op de 
Koudenhovenseweg Zuid.

Op onze vraag of zij vaker had 
gesprongen of soortgelijke ervarin-
gen hiermee had, antwoordde ze 
dat zij 5 jaar geleden, op haar 75ste 
verjaardag, een verjaardagscadeau 
van haar kinderen had gekregen in 
de vorm van een ballonvaart. En dat 
was haar uitermate goed bevallen.
Het was voor de familie duidelijk 
dat het hier niet bij zou blijven, hoe 

dan ook Agnes wilde „meer”.
Maar ja, wat te verzinnen?
Het is zo’n 2 jaar geleden dat een 
dochter van Agnes op het idee 
kwam om te gaan skydiven. Maar 
omdat dit uitje een verrassing 
moest blijven voor haar verjaar-
dag werd Agnes verteld dat zij het 
plan hadden om met haar te gaan 
lunchen en er werd meteen aan 
toegevoegd dat ze ’niet teveel moest 
vragen’. Er werd ook bijgezegd dat 
ze wel gemakkelijke kleding aan 
moest trekken...
Maar omdat lunchen en gemak-
kelijke kleding niet een alledaagse 
combinatie is, kreeg ze natuurlijk 
argwaan. „Waar zal dit naartoe 
gaan?”
Het werd een trip naar Roosendaal. 
In Roosendaal kun je indoor-sky-
diven. Maar voordat je gaat zwe-
ven word je eerst in een soort van 
werkpak gehesen, waarna je een 
verticale windtunnel ingaat. In zo’n 
windtunnel wordt de vrije val van 
het parachutespringen nagebootst, 
waarbij de lucht van beneden naar 
boven beweegt. 
Het zweven duurt 1 tot 3 minuten, 

waarbij je tijdens het vliegen zelf 
kunt aangeven of je wilt stoppen of 
gewoon wilt doorgaan.
Agnes vond het best heftig, maar 
ook dít vond ze een geweldige 
ervaring.
Ja, en wat is er dan nog meer te 
wensen als het om zweven gaat? 
Nou, die vraag was voor haar niet 
zo moeilijk. Parachute springen na-
tuurlijk, wat zou zij dat toch graag 
eens een keer doen!
„Dus”, had zij terloops haar fa-
milieleden laten weten, „als jullie 
mij voor mijn 80ste verjaardag een 
mooi cadeau willen geven, dan 
laat mij maar een keer een sprong 
maken.” Dat ging haar kinderen 
natuurlijk te ver. Want wie springt 
er nou, en zeker iemand op deze 
respectabele leeftijd, met een para-
chute uit een vliegtuig?
Maar voor haar kleinzoon Niko-
laj en zijn vriendenclub was dit 
niet tegen dovemansoren gezegd. 
Immers, zij komen elk jaar vanuit 
allerlei windstreken naar Eindho-
ven om er carnaval te vieren en 
dan vinden zij onderdak bij Agnes. 
En dan is het niet alleen een paar 
dagen dolle pret in de stad, maar 
ook in huize Van de Nobelen. En 
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hoe kun je deze vriendelijkheid nou 
beter ’terugbetalen’ dan met haar 
wens een sprong te maken met een 
parachute?
Zo gezegd, zo gedaan; op 1ste Pink-
sterdag togen zij naar Arnemuiden 
waar Agnes zich voorbereidde op 
haar sprong. Ze kreeg een stoere 
rode overall aan, waarin ze heel 
weinig bewegingsvrijheid had. De 
bril die zij op moest zetten, zat ook 
strak tegen haar gezicht.
Agnes werd vergezeld door de 
vriendin van Nikolaj, die ook een 
sprong zou gaan wagen. 
Nadat ze nog wat instructies had-
den gekregen, zou Agnes, samen 
met de instructeur waaraan zij 
vastzat, als eerste gaan springen. 
Eenmaal staand bij de deuropening 
kregen ze een duw en daar gingen 
ze. „Toen we net gesprongen waren 

hoorde ik heel veel herrie en dacht 
nog waar ben ik aan begonnen?” 
Maar ja, er is dan geen weg meer 
terug. En toen we eenmaal aan het 
zweven waren was ik erg blij dat ik 
deze keuze had gemaakt, het was zo 
prachtig! Haar kleinzoon stelde voor 

om het volgende uitstapje naar de 
maan te maken, op voorwaarde dat 
oma met carnaval weer terug is in 
Eindhoven. 

Ans en Sjaak Verheijen

De vierde koning
Een oude legende opnieuw verteld

Tongelrenaar Frank Bierkenz is 
de schrijver en illustrator van dit 
mooie prentenboek voor kinderen 
vanaf ±6 jaar. 

Het is een sfeervol verhaal van alle 
tijden, zeer geschikt voor de kerst-
dagen, maar ook daarbuiten. 
Een kleine koning verdwaalt 
voordat hij zich bij zijn vrienden 
kan voegen, de ster van Bethlehem 
achterna. 
Daardoor beleeft hij bijzondere 

avonturen tijdens een dooltocht 
door de woestijn. Als hij jaren 
later bij het einddoel van de reis 
aankomt en zijn vriend Kaspar 
ontmoet lijkt het allemaal te laat. 
Maar is dat wel zo? 

De hardcover uitgave van 48 pa-
gina’s zal in november verschijnen 
bij uitgeverij Lecturis 
(ook gevestigd in Tongelre). 
Bedrijven en particulieren kunnen 
de productie van dit unieke boek 
ook sponseren, meer informatie 
kunt u aanvragen via 
info@lecturis.nl 

De kosten van het prentenboek 
bedragen 19,95 euro, exclusief 
verzendkosten. 
Exemplaren zijn te bestellen via 
info@frankbierkenz.nl 
Site: www.frankbierkenz.nl

de
vierdekoning
Een oude legende opnieuw verteld.

Frank Bierkenz
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Terwijl ze koffie zet, inspecteer ik 
de ruimte. Rekken met zorgvuldig 
opgehangen jurkjes, jassen, colbert-
tjes en bloezen. Daarop liggen in 
keurig gevouwen stapeltjes shirts en 
truitjes. „Alles moet heel en zuiver 
zijn. Dus na het wassen, wordt er 
gestreken. En hoewel ik dankbaar 
gebruik maak van de hulp van 
vrijwilligsters, van mijn strijkplank 
blijven ze af. Ik geef toe, misschien 
een afwijking, maar strijken doe ik 
graag.” Vanachter haar strijkplank 
kijkt Mar uit over de Loovelden, een 
fraai uitzicht. „Die ruimte om me 
heen is geweldig, maar zo aan de 

rand van de stad, weten de mensen 
mij maar moeilijk te vinden en ik 
moet het uiteraard van klanten 
hebben. Het is ook bijna niet uit te 
leggen. Je volgt de Hageheldlaan 
tot aan het speeltuintje, dan rechts, 
links de Zwaluwstaartweg op en aan 
het eind hiervan vind je het Vos-
senhol. Dat is dan ook weer niet 
helemaal waar, want daar staat de 
voormalige school, van steen. Nu 
zijn in dit gedeelte kunstenaars 
gehuisvest. Ik zit in het houten 
aanbouwtje daarachter. Een goede 
bewegwijzering zou enorm helpen, 
maar dat mag je ook niet zomaar 
doen.”

Het Vossenhol is een stichting. 
Spullen en niet alleen kleding, maar 
ook serviesgoed, boeken, DVD’s 

enz. krijgen hier een tweede kans. 
De opbrengst gaat naar verschil-
lende goede doelen. „Mijn voor-
keur gaat uit naar steun aan jonge 
moeders. Die hebben het al moeilijk 
genoeg. De crisis lijkt voorbij, het 
gaat economisch een stuk beter, 
maar ik merk hier weinig van. 
Laatst vroeg zo’n jong moedertje of 
ik een truitje voor een week opzij 
wilde leggen, want dan pas kon ze 
die € 2.- betalen. 
Je snapt wel, dat we er met zulke 
prijzen niet rijk van worden. Dat is 
ook niet de bedoeling, ik voel me er 
goed bij als ik anderen kan helpen. 
En de buurt helpt mee, want die be-
zorgen mij de spullen.” Nauwelijks 
heeft Mar dit gezegd of een echtpaar 
komt met twee zakken kleding de 
winkel binnen. „Mar, de deur stond 
nog open, vandaar.” 
„Als we iets binnen krijgen, wordt 
er eerst geselecteerd. Wat te vuil 
is of kapot, komt niet in de winkel. 
Dat wordt opgehaald voor verwer-
king en de opbrengsten hiervan 
gaan naar Stichting Dier en Project. 
Kleding die te lang blijft liggen 
wordt uit de collectie gehaald en 
verstuurd naar Zuidoost Azië, bv. 
Cambodja.”

maar van mijn
Strijkplank blijven ze af...

Aan het woord is... 
Mar Lommerse van het Vossenhol

De manier waarop ze man en pan uitspreekt, verraadt een 
Hollandse afkomst. Amsterdam? Dan volgt een aanstekelijke 
lach. „Bijna goed, ik kom uit Bennebroek bij Haarlem. Toen 
de crisis uitbrak moesten we iets anders en kwam ik na veel 
omzwervingen in Eindhoven terecht. Wel wennen hoor in 
het begin, maar nu voel ik me er thuis. Zelfs Carnaval vind ik 
geweldig. Het enige dat ik mis, is de zee.”

Mar in de winkel

Het Vossenhol gevestigd in de oude Boog
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„Of ik rekening houd met de seizoe-
nen? Natuurlijk, binnenkort gaat de 
zomercollectie eruit en gaan we ons 
voorbereiden op de herfst en winter. 
Ook met kerst richten we de winkel 
sfeervol in.” Mar wijst naar boven, 
waar aan het plafond nog enkele 
kerstballetjes eenzaam bungelen, 
wachtend op meer gezelschap. 
„Ook is er een sportafdeling en voor 
de Carnaval hebben we al dozen vol 
klaar staan.”
Hoe gaat het trouwens met je 
kaboutertjes, vraag ik aan Mar. 
Op een site zag ik een bijzonder 
grappig plaatje van een peloton 
tuinkabouters voor het Vossenhol 
met daarboven de tekst: wij zijn in 
vergadering. „Ze zijn heel erg gewild 
bij kinderen in de buurt. Dus in no 
time was het regiment gehalveerd. 
Nu staan ze binnen achter het raam 
met daarboven de tekst: Wij durven 
niet naar buiten…. ze willen ons 
meenemen. Laatst kwam er een 

meisje met wat spaarcentjes in haar 
knuistje om zo’n dwergje te kopen. 
Zo aandoenlijk. Neem maar mee. 
Ze was dolblij natuurlijk. Zo gaat 
het hier, in deze buurt. Ik voel me er 
helemaal thuis.”

’It’s time to say goodbye’, maar 

eerst nog op de foto. Mar voelt zich 
er ongemakkelijk bij. Alleen interi-
eur of de buitenkant, zodat men-
sen de locatie van het Vossenhol 
herkennen? Misschien is er wel plek 
voor 2 foto’s. Terwijl de duisternis 
van een mooie zomeravond invalt 
en ik huiswaarts keer, gaat Mar 
verder met strijken.
Net voordat ik naar buiten ga, zie ik 
links een stapel met elpees, platen 
van vinyl, en als verwoed verzame-
laar neem ik nog vlug een kijkje. 
Laat me nou net dat exemplaar vin-
den waar ik al jaren….. Nee, nu niet 
maar wellicht een volgende keer. 
Iedereen zou eens een kijkje moeten 
nemen in het Vossenhol. Je hoeft 
echt niets te kopen en Mar is leuk 
gezelschap, ook als ze aan het 
strijken is.

Paul Brans

Voor elk seisoen heeft ze kleding

De grappige tuinkabouters

Niet alleen de scholen zijn weer begonnen, maar 
ook het Eindhovens Muziekcollectief heeft haar 
instrumenten weer opgepakt.
Zij is begonnen aan het nieuwe seizoen vol leuke 
concerten met als klapstuk een concertreis naar 
Duitsland in april volgend jaar.
Heb je zin om mee te komen doen? Dat komt dan 
goed uit. Op dit moment hebben wij namelijk ruimte 
voor nieuwe, het liefst al spelende, muzikanten. 

Heeft u geen instrument maar wilt u misschien eerst 
wat lessen volgen? Dan is dat geen probleem. Meldt 
u aan via bestuur@eindhovensmuziekcollectief.nl of 
kom naar de openbare repetitie op maandagavond 
2 oktober a.s. 
Voor de slagwerkgroep bent u vanaf 19.00 uur van 
harte welkom. De repetitie van het orkest start om 
20.15 uur. Beiden in de grote zaal van De Ronde aan 
de Tongelresestraat 146 in Eindhoven.

Eindhovens Muziekcollectief is weer begonnen
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foto-impressie
Inloopzondag

Een bericht uit mijn hart

Ik ben Marijke uit Tongelre. 

Sinds een tijdje ga ik naar de Zondaginloop van ’t Oude 

Raadhuis. In het voorjaar is mijn man overleden. 

Nu ik alleen ben duren met name de zondagen erg lang. 

Daarom ben ik zó blij dat op zondagmiddag in ’t Oude 

Raadhuis er wat te doen is. Dan hoef ik niet van de kinderen 

afhankelijk te zijn. Zij vinden het ook fijn dat moeder wat 

te doen heeft op zondag. Ik ontmoet hier bijzonder aardige 

mensen. Voelde me meteen geaccepteerd, ben heel goed 

opgenomen. 

Met anderen samen kan ik rikken, wat ik heel graag doe.

Heel sympathiek vind ik het ook dat de gastheren en 

-vrouwen dit allemaal, op zondag, voor ons verzorgen. 

Met dan ook nog lekkere hapjes erbij. 

Dit wilde ik graag kwijt en wens iedereen 

een prettige zondag. 

Foto’s: Sjaak Kommers 

Kaarten en rummikub in het Oude Raadhuis
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foto-impressie
Barbecue middag

Foto’s: Jannie Verschueren 

Geslaagde barbecuemiddag in en bij het Oude Raadhuis
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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

Gezellig meezingen met
Liedertafel Santé uit oirschot.
Zondagmiddag 15 oktober 2017
Van 14.00 tot 17.00  uur
Entree € 1,00

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
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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 muziek die 
iedereen zelf kan aanvragen. Er zal tevens rekening 
worden gehouden met het geluidniveau van de 
muziek: iedereen zal dan ook lekker met elkaar 
kunnen kletsen. 
We vinden het namelijk belangrijk dat onze 
vrijwilligers en de 
buurtbewoners een 
gezellige avond zullen 
hebben. Onder het genot 
van een drankje en hapje 
lekker met elkaar buurten 
zoals we dat zo mooi  in 
Tongelre zeggen. Wij 
zorgen weer voor de hapjes

MeesterBrein 
tongelre 2017
Grote Quizavond op 
27 oktober 2017
Welk team neemt de 
titel over van team 
WIttE GEI’t, 
de winnaars van 
2016?

’t Oude Raadhuis 
daagt in 2017 weer 
alle volwassen inwo-
ners van Tongelre uit 
een gooi te doen naar 

de titel MeesterBrein Tongelre 2017 tijdens onze 
grote quizavond op vrijdag 27 oktober. De vragen 
zullen gaan over sport, politiek, algemeen, enz. 
De quiz wordt gespeeld met maximaal 12 teams, 
bestaande uit maximaal 6 vriend(inn)en of buurtge-
noten vanaf 18 jaar. 
Het winnende team mag zich een jaar lang Meester-
Brein Tongelre 2017 noemen en wordt verwend met 
champagne en de wisselbeker. Publiek en supporters 
zijn van harte welkom, de bar is open. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang quiz 20.00 uur.

Tot 20 oktober kun je een team inschrijven door een 
mailtje te sturen naar: 
henri.van.vroenhoven@on.nl met hierin de namen 

en leeftijd van de teamleden en de gegevens van de 
contactpersoon. 
Inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per deelnemer.

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdag 20 oktober 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. 
Kom zo vlak voor Halloween lekker griezelen met de 
spannende film ’The Shining’ (1980) naar een boek 
van Stephen King. Jack Torrance (Jack Nicholson) is 
naar het chique, afgelegen Overlook Hotel gekomen 
als opzichter buiten het seizoen met zijn vrouw en 
zoon. In al zijn arrogantie slaat hij de geruchten dat 
er kwade krachten in het hotel zouden huizen en het 
akelige verhaal over de vorige huismeester die waan-
zinnig is geworden in de wind.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige vrij-
dagavond: 17 november en 15 december .
Koffie of thee kosten 3 0,50. 
overige consumpties volgens de consumptielijst.

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

KOM JE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

GRATIS 
ENTREE
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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



Lekker eten 3 gangen menu
11 oktober vanaf 19:00 uur.
Je zult vooraf moeten reserveren zodat men 
weet voor hoeveel gasten zij moeten koken, 
dit kan via cook4u.orka@gmail.com.

activiteiten bij Orka

Doe je mee? 
 
 Wil je gezellig een kraam? (à 10,-) 

 Doe je gezellig een workshop? 
 Wil je gezellig muziek maken? 
 Eet je gezellig mee? (3-gangen voor €3,-)  

 Kopje Koffie? Neem je mok mee! (gratis) 

Gezellig Geestenberg! 
Zaterdag 23 september,  
In de Groene Long bij ‘t Karregat 
Tijd: 14.00-18.30 uur   

Vragen? Meedoen?  Mail naar wijkfeestgeestenberg@gmail.com, of ga voor 
meer informatie naar Facebook en volg ‘Geestenberg wijkfeest’. 

Het is weer zo ver!
Zaterdag 7 oktober is het weer Oktoberfest bij Orka.
Aanvang vanaf 17.00 uur. 

Gezellig Geestenberg!
Zaterdag 23 september in de groene long bij 
’t Karregat, van 14.00 tot 18.30 uur

LoCAtIE/ContACt
Activiteitencentrum orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Internet: www.orkacentrum.nl
Email: info@orkacentrum.nl

Berichtgeving van het 
leefbaarheidsteam
Op 3 juli is het leefbaarheidsteam weer bij elkaar 
geweest. Hier worden zaken besproken die voor de 
inwoners van onze wijk van belang zijn. Zo is er o.a. 
gesproken over het vrachtverkeer op de Loostraat. Dit 
heeft de aandacht van de wijkagent. 
Er wordt ook gekeken of het leefbaarheidsteam 
 makkelijker bereikbaar is voor buurtbewoners, bijvoor-
beeld door middel van aanpassing op Facebook.
De wijkagent meldt dat er veel inbraken zijn in garages 
in de wijk. Maar ook goed nieuws: de garage-inbreker 
is inmiddels opgepakt. Ook zal de wijkagent met 
ketenpartners overleggen over de onveiligheid van het 
kruispunt Tongelresestraat/Locomotiefstraat. Ook de 
rotonde op de Celebeslaan heeft de aandacht. 
Er komt een snelheidsmeting op de Wolvendijk, hier 
wordt namelijk structureel te hard gereden. 
Ook zijn er wat kleine incidenten geweest, maar verder 

is het vrij rustig in de wijk. De Zuidzorg is bezig,  samen 
met de Lumensgroep, om het woongenot van de 
bewoners van het Martinushofke te onderzoeken. Hier 
waren namelijk nogal wat klachten. Er wordt gekeken 
naar een oplossing.
In de Vlinderflats zijn buurtbewoners gezamenlijk 
bezig om een (alcoholvrij) café op te zetten in een van 
de garages. 
Er is voor mensen met weinig inkomen een mogelijk-
heid om speelgoed voor kinderen te krijgen. Dit is 
Speelkado. Na aanmelding bij WIJeindhoven of bij de 
Lumensgroep wordt gekeken of een geïnteresseerde 
hiervoor in aanmerking komt. Ook kan men speelgoed 
dat er goed uitziet, hier altijd kwijt. 
Het volgend overleg is op 30 oktober om 20.00 uur in 
’t Oude Raadhuis. Geïnteresseerde buurtbewoners zijn 
altijd welkom en heeft U iets wat U wilt melden over 
bijv. een ergernis of misstand in Uw buurt, meld het 
ons en wij kijken of er mogelijkheden zijn om dit op te 
lossen.
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rondom de
Wasvenboerderij

Expositie: Schilderijen 
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 - waarbij 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 meer 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 es-
sentie 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.

Maak het mee@Wasven: 
Bloemenkransen
Onder de noemer Maak het mee 
@Wasven organiseert de Wasven 
zorgwerkgroep diverse activiteiten 
voor kwetsbare doelgroepen. De 
activiteiten zijn gericht op natuur-
beleving en de voedselketen.
Op donderdag 28 september gaan 
we bloemenkransen maken van 
gedroogde bloemen. 
Deze activiteit is voor mensen met 
een psychiatrische achtergrond, met 
name voor bewoners van Tongelre, 
maar ook van daarbuiten.
 We verzamelen in de Schop. 
Meedoen kost € 5,00 per persoon 
(inclusief een kopje koffie/thee). 
We beginnen om 10.00 uur en het 
duurt tot 11.30 uur. Aanmelden 
kan via maakhetmee@wasven.
nl onder vermelding van naam, 
mailadres en telefoonnummer.

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

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij.
Muziek, natuur, lekker eten: alles komt bij elkaar bij het 
Wasven. Kom heerlijk genieten van de herfst: graag tot 
ziens bij het Wasven!

Planning activiteiten september & oktober
Expositie: Schilderijen 

Francis van de Westerlo
t/m 29 oktober, Gasterij

Maak het mee@Wasven: 
Bloemenkransen

28 september, De Schop

Natuurthema-avond: Het eetbare bos 29 september, De Schop

Maak het mee@Wasven: Wat de natuur 
in de herfst ons brengt

6 oktober, De Schop

Natuurwerkochtend voor groot en klein 7 oktober, De Schop

Bakmiddag: Appeltje voor de dorst 11 oktober, De Schop

Jazz in de Gasterij 15 oktober, Gasterij

Maak het mee@Wasven: Pompoenen 26 oktober, De Schop

Natuurthema-avond: Creatief met 
natuurlijke materialen

27 oktober, De Schop

Vrijwilligers gevraagd: coördinator com-
municatie, vrijwilligers educatiegroep

Vacature

Enthousiaste parttimers gezocht 
voor de bediening en keuken

Vacature
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jaar. We beginnen om 19:00 uur in 
de schuur van de Wasvenboerderij 
en om 21.00 uur zijn we klaar. De 
entree is € 2,00 per kind.

Maak het mee@Wasven: Wat de 
natuur in de herfst ons brengt
Onder de noemer Maak het mee 
@Wasven organiseert de Wasven 
zorgwerkgroep diverse activiteiten 
voor kwetsbare doelgroepen. De 
activiteiten zijn gericht op natuurbe-
leving en de voedselketen.
Tijdens de workshop van 6 oktober 
kijken we naar wat de natuur in de 
herfst ons brengt. Dit doen we onder 
andere met een mooie wandeling 
naar de nieuwe notenbomen op het 
Wasven. Deze activiteit is voor man-
telzorgers en hun familielid, vriend(-
in) of buur, die zij verzorgen. 
 We verzamelen om 10.00 uur 
in de Schop (de schuur achter de 
Wasvenboerderij). Meedoen kost 
€ 5,00 per persoon. (inclusief een 
kopje koffie/thee). De activiteit 
duurt tot 12:00 uur. Aanmelden 
kan via maakhetmee@wasven.
nl onder vermelding van naam, 
mailadres en telefoonnummer.

natuurwerkochtend 
voor groot en klein
Elke eerste zaterdag van de maand 
organiseert de Natuurwerkgroep 
van het Wasven de maandelijkse 
Natuurwerkochtend voor groot en 
klein. Er zijn altijd volop leuke en 
nuttige natuurklussen te doen.
Het is keigezellig om samen - 
volwassenen én kinderen- aan de 
slag te gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Lekker fysiek 
 bezig zijn in de natuur. En het is 
nog leerzaam óók!
 Wie mee wil helpen, is van 
harte welkom! We verzamelen bij 
de Schop (de grote schuur naast 
de Wasvenboerderij). Er wordt 
geklust van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
In de pauzes is er koffie of thee 
met iets lekkers uit de Wasven-
bakkerij.

Voor meer informatie: natuur-
werkgroep@wasven.nl.

Bakmiddag: Appeltje voor de dorst
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 11 oktober is het 
thema ’Appeltje voor de dorst’. De 
appeloogst is weer binnen en we 
gaan er heerlijk gebak mee maken. 
Om je vingers bij af te likken.
 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 
bakken. Ben je ingeschreven, maar 
kan je per ongeluk toch niet naar 
de Bakmiddag komen, bel ons dan 
even (tel. 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 beginnen 
om 13:30 uur en om 15:00 uur zijn 
we klaar. Meedoen kost € 4,00 per 
kind.

Jazz in de Gasterij
Het wordt zondag 15 oktober een 
swingende zondagmiddag in de 
Gasterij. De New Orleans Dixie 
Skaters brengt dan een aanstekelijk 
jazzprogramma uit de jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw. Met 
nummers die gespeeld werden door 
Kid Ory, King Oliver en de grote 
gangmaker Louis Armstrong. Lek-
ker borrelen onder het genot van 
live jazzmuziek. 
 Het optreden begint om 14.30 
uur en duurt tot 17.30 uur. De 
toegang is gratis. 

Maak het mee@Wasven: 
Pompoenen
Onder de noemer ’Maak het mee 
@Wasven’ organiseert de Wasven 
zorgwerkgroep diverse activiteiten 
voor kwetsbare doelgroepen. De 
activiteiten zijn gericht op natuur-
beleving en de voedselketen. 
Donderdag 26 oktober wordt een 
kleurrijke bijeenkomst. We gaan 
dan een bloemstuk maken met 
pompoenen. Deze activiteit is 
voor mensen met een psychiatri-
sche achtergrond, met name voor 
bewoners van Tongelre maar ook 
van daarbuiten. 
 Meedoen kost € 5,00 per 
persoon (inclusief een kopje 
koffie/thee). 
We verzamelen in de Schop en 
beginnen om 10.00 uur. Het duurt 
tot 11.30 uur.
Aanmelden kan via maakhetmee@
wasven.nl onder vermelding van 
naam, mailadres en telefoon-
nummer.

natuurthema-avond: 
Creatief met natuurlijke materialen.
Met spulletjes uit de natuur kun je 
allerlei leuke dingen maken. 
Je hebt nog even de tijd om daar 
over na te denken en tijdens de 
herfstvakantie kun je zelfs op pad 
gaan om dingen te zoeken. (blade-
ren, veren, kastanjes, noem maar 
op.) 
We hebben veel materiaal liggen 
zoals hout, dus een vogelhuisje of 
iets dergelijks maken is ook één van 
de mogelijkheden. 
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 Kom je ook iets maken? Het is 
voor kinderen van 6 tot 11 jaar. We 
beginnen om 19.00 uur en eindigen 
om 21.00 uur. Het is in de Schop, de 
schuur van de Wasvenboerderij. De 
entree is € 2,00 per kind. 

Vrijwilligers gevraagd: 
coördinator communicatie, 
vrijwilligers educatiegroep
Vrijwilligers werken bij het Groen-
domein Wasven, omdat ze het een 
warm hart toedragen. Doe jij dat 
ook? Er is van alles te doen en we 
zoeken meer vrijwilligers! 
We zijn onder andere op zoek naar:  

Een coördinator 
communicatiegroep
De communicatiegroep is op zoek 
naar een nieuwe coördinator die het 
reilen en zeilen van de werkgroep 
begeleidt. Denk hierbij aan: het 
aansturen van de vrijwilligers in de 
werkgroep, aanspreekpunt zijn bin-
nen de communicatiegroep en de 
planning bewaken. De groep komt 
elke woensdag bij elkaar om de 
taken uit te voeren. Eén keer in de 
maand vindt een overleg plaats, ook 
op een woensdag.
 Vind jij het leuk om een groep 
vrijwilligers aan te sturen die zich 
actief inzet voor de communicatie 
van het Wasven? Heb je ervaring 
met het coördineren van een 
groep en draag je het Wasven een 
groen hart toe? Dan komen wij 

graag in contact met jou! 

Vrijwilligers voor de 
educatiegroep 
De Educatiegroep van het Was-
ven wil kinderen en volwassenen 
de rijkdom van de natuur in en 
rondom het Wasven laten ervaren. 
We bieden een breed assortiment 
aan activiteiten op het gebied van 
natuur- en duurzaamheideducatie. 
Ook organiseren we maandelijks 
een natuurthema-avond en een 
bakthema-middag onder leiding van 
de Wasvenbakkers. De Educatie-
groep is op zoek naar versterking bij 
het uitvoeren van deze activiteiten. 
Vind jij het leuk om met kinderen 
om te gaan en vind je het belangrijk 
hen iets bij te brengen over natuur 
en duurzaamheid? Lijkt het je leuk 
om een handje te helpen? Er is altijd 
genoeg te doen: van een paar uurtjes 
per maand tot een dag per week!
 Ben je geïnteresseerd in een 
van deze vrijwilligersfuncties of 
wil je meer informatie? Kijk dan 
op www.wasven.nl/vacatures of 
neem contact op met onze vrijwil-
ligerscoördinator fritsvangeffen@
wasven.nl.

Enthousiaste parttimers gezocht 
voor bediening en keuken 
Onze Gasterij zoekt leuke nieuwe 
collega’s die graag parttime (voor-
namelijk in het weekend) in de 
bediening of keuken willen werken. 

Ben je minimaal 18 jaar? Heb je 
affiniteit met horeca? Ben je in 
ieder geval 2 dagen in het weekend 
beschikbaar? En heb je zelfs op je 
slechtste dag een grote glimlach? 
Dan ben jij degene die we zoeken!!
 Solliciteren? Loop even binnen 
met je cv en vraag naar Rudi, 
of stuur een e-mail met je cv 
naar gasterij@wasven.nl.

Facebook en twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van uit-
gave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerk-
te) 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

Workshop ’Bloemrijke weide- en
heidebeheer’ bij de Wasvenboerderij
Tijdens de workshop bloemrijke 
weide- en heidebeheer in augustus, 
georganiseerd door de natuurwerk-
groep, heb je kunnen leren wat nu 
eigenlijk precies een weide is of een 
kruidenrijk grasland; een heischraal 
grasland of een VVV heide.
Er zitten behoorlijk wat verschillen 
in dit soort landschaptypes.  
Natuurdocent Peter Kerkhofs heeft 

dat op enthousiaste wijze weer 
fantastisch uitgelegd. 
Met een avond theorie en een 
dagdeel in het veld hebben we alle 
stadia van bloemrijk grasland, tot 
allerlei soorten heide groeiplaatsen 
bezocht. En bij elk type landschap 
hoort weer een specifieke flora en 
fauna.  
En dat is de reden om bepaalde 

landschappen te willen behouden 
en te beheren, maar ook om de 
biodiversiteit zo groot mogelijk te 
houden. Juist in onze woonomge-
ving.
En daar doen we het voor!

Kees Grevenbroek
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Foto’s: Jan van Erven

foto-impressie
Vrijwilligersmiddag
Bedankje aan alle vrijwilligers van Rond ’t Hofke
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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



Wist u dat
de Sint-Martinusbegraafplaats dit jaar 100 jaar bestaat?

Daar gaan we aandacht aan besteden!
noteer zondag 12 november 

van 11.00 tot 14.00 uur in uw agenda.
Meer info volgt in het oktober nummer.

Stichting Sint Calixtus zoekt
bestuursleden
Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine groep vrijwilligers die het bestuur 
vormt van de begraafplaatsen Sint-Calixtus en Sint-
Martinus in Tongelre. Samen met een beheerder en 
een administratrice onderhouden en beheren wij de 
begraafplaats. 
De begraafplaatsbeheerder en een administratrice 
dragen zorg voor onderhoud en administratie. Het be-
stuur ziet hier op toe en bevordert het beleid zodat de 
begraafplaatsen Sint-Calixtus en Sint-Martinus mooie, 
rustige plekken zijn waar mensen graag komen om hun 
dierbaren te gedenken. We komen gemiddeld 1 keer 
in de twee maanden op een middag bij elkaar om de 
stand van zaken te bespreken. Dit neemt ongeveer twee 
uur in beslag. Daarnaast kan het nodig zijn dat we wat 

extra tijd in moeten zetten maar dit is onregelmatig en 
natuurlijk altijd in overleg. 

Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen voor uitbreiding van 
ons bestuur waaronder een penningmeester.
Spreekt het u aan, neem dan contact met ons op om 
kennis met ons te komen maken.
Via E-mail: secretariaat.calixtus@gmail.com
telefoonnummer: 06-22976471/040-2850101.
Of kom op woensdag een kijkje nemen op ’t Hofke 153, 
5641 AK Eindhoven, dan is Lilian (onze administra-
trice) aanwezig op het Kerkwijkcentrum en zij kan u 
alle informatie geven over het reilen en zeilen van onze 
Stichting.

Namens het bestuur:
Mw. Fransje Rovers

Anderhalf jaar geleden stond er een pakkend verhaal 
over het oude kerkhof in dit blad. Aangezien ik toen al 
met pensioen was en op zoek naar vrijwilligerswerk, 
liefst buiten, heb ik me aangemeld bij Trees Verhulst 
en ben mee gaan doen op de maandagochtend. Vorig 
jaar heb ik dus alle seizoenen meegemaakt en vooral 
in de herfst is er heel veel te doen. De prachtige oude 
beuken laten hun blaadjes vallen en wij harken die 
bijeen en kruiwagen na kruiwagen worden ze op de 
composthoop gekieperd.
Er is een winterstop vanaf eind november tot eind 
maart. Als het regent op maandag proberen we in 
overleg met het team een ander dagdeel te vinden in de 
week om toch wat werk te verzetten.
Ons doel is zoveel mogelijk de begaanbaarheid van het 
kerkhof goed te houden, zoals het ruimen van dode 
takken; ook het maaien van de paden behoort tot de 
werkzaamheden. Het moet een aangename plek zijn 

en blijven voor wie er een bezoekje brengt. Momenteel 
hebben we een ’vast’ team van 5 vrijwilligers, maar er 
is altijd ruimte voor nieuwe enthousiastelingen.
Mocht u belangstelling hebben en meer willen 
weten of wilt u zich aanmelden om mee te gaan 
doen, neem dan contact op met trees Verhulst tel.: 
040-2812920.

Vrijwilligers gezocht voor Sint-Martinus kerkhof
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Elk jaar in de laatste week van de 
schoolvakantie organiseert kinder-
vakantieweek de Beuk voor kinde-
ren van de basisschool een week 
met allerlei activiteiten in en rond 
het bos bij de Wasvenboerderij. 
Het thema dit jaar was ’Vikingen’. 
Tijdens de midzomernacht heeft er 
een enorme ramp plaats gevonden 
in het Vikingdorp. Huizen zijn ver-
woest door brand en de haven is he-
lemaal droog komen te liggen. Ook 
geeft de aarde geen kans meer aan 
de gewassen en de Vikingen zijn 
gedwongen in armoede te leven. 
Maar door de voorspellingen van de 
dorpsoudste krijgen ze weer hoop. 
Nieuwe Vikingen zouden naar het 
dorp komen en zij zouden het dorp 
en de bewoners kunnen gaan red-
den. En deze nieuwe Vikingen kwa-
men in de vorm van een flinke club 
kinderen die door flink te knutselen 
en bouwen weer een schitterend 
dorp hebben neergezet. Daarnaast 
hebben ze door spelletjes en speur-
tochten de elementen aarde, lucht, 
water en vuur weer teruggevonden, 
zodat het dorp weer helemaal in 
oude staat hersteld werd. 

kindervakantieweek
De Beuk

Vikingen gespot bij 
Kindervakantieweek de Beuk
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Kindervakantieweek de Beuk 
bestaat dit jaar 35 jaar, reden 
genoeg om ook een speciaal uit-
stapje te maken naar Toverland. 
En als extraatje kreeg iedereen een 
eigen Beuk T-shirt.
En waar er voor de kleintjes in de 
week een disco was, mochten de 
oudste kinderen nog een nachtje 
blijven slapen als ze het aandurf-
den. Want zoals iedereen die eerder 
heeft meegedaan wel weet is dit 
inclusief chocomelk, peperkoek, een 
kampvuurtje en …. een spooktocht. 
Gelukkig hebben de dappere kinde-
ren hierna heerlijk geslapen.
De Beukweek wordt mogelijk ge-
maakt door een grote groep vrijwil-
ligers die het hele jaar bezig is om 
voor de kinderen van de basisschool 
nog een leuke laatste vakantieweek 
te organiseren. Wij zijn al weer 
bezig om de Beukweek van 2018 te 
organiseren en hopen jullie volgend 
jaar weer terug te zien!
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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



Protestantse Kerkdiensten
  Zondag 1 oktober om 10.00 uur 

dominee Elbert Grosheide, Israëlzondag, Avondmaal
  Zondag 8 oktober om 10.00 uur 

dominee Petra Speelman, Jeugdkerk
  Zondag 15 oktober om 10.00 uur 

dominee Elbert Grosheide 
  Zondag 22 oktober om 10.00 uur 

dominee Tineke Boekenstijn, Jeugdkerk
  Zondag 29 oktober om 10.00 uur 

dominee Elbert Grosheide 

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’.

Godsbeelden en agnosticisme 
In het vorige seizoen hebben we stilgestaan bij de 
verschillende elementen die mensen al dan niet tot ’ge-
lovige’ maken. Daarbij kwamen ook diverse Godsbeel-
den ter sprake. Met de groep is afgesproken dit seizoen 
te trachten bouwstenen aan te dragen voor de vraag 
wat wij de komende generatie(s) over onze levensover-
tuiging zouden willen voorleggen en meegeven. Dit, 
omdat velen de uitdaging ervaren om onder woorden 
te brengen wat geloven is en zou kunnen betekenen in 
deze (post)moderne tijd. Daarin gaat het mogelijk niet 
om vastomlijnde eeuwige waarheden, maar om een 
blikrichting, een perspectief, een mate van houvast, 
een leefwijze, enz., waarbij het godsgeloof in meerdere 
of mindere mate een rol speelt. De avonden worden ge-
houden in de Ontmoetingskerk op 26-10, 18-01, 15-3 
en 17-5 om 20.00 uur. Contact: Elbert Grosheide.

Instuif
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is er Instuif in 
de Ontmoetingskerk. De inloop begint om ongeveer 

half elf. Op de eerste woensdag van de maand geven 
we graag gelegenheid aan een gast, die iets vertelt over 
of laat zien van zijn of haar passie, kunstzinnigheid of 
hobby. Om 12.00 uur kan er samen een meegebracht 
broodje gegeten worden met een kopje soep.

De liederen van taizé op zondag 1 oktober
In de Franse Bourgogne ligt de gemeenschap Taizé die 
jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt, aangetrokken 
door de specifieke sfeer die ondermeer tot uitdrukking 
komt in de vieringen aldaar en de gezongen liederen. 
In onze kerk zingen we regelmatig enkele van deze 
liederen, die hun weg gevonden hebben in ons nieuwe 
liedboek. Het is de moeite waard de Taizéliederen eens 
te zingen in de context van de liturgie van Taizé. 
De zondagochtenddienst van 1 oktober zal omlijst 
worden met liederen uit Taizé. In deze dienst waarin 
we de Maaltijd van de Heer vieren, zal ds. Elbert Gros-
heide voorgaan. Aan deze viering wordt medewerking 
verleend door het Projectkoor Eindhoven-Zuid onder 
leiding van Bernadette van Litsenburg.

Onderstaande foto van de Ontmoetingskerk vanaf de 
Meerkollaan, een detail

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

37



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

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl



Katholieke kerkdiensten

In deze rubriek worden onder 
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke 
maandelijks de kerkberichten 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 en 
daarna 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:
4 augustus: Nelly Rijk-Bal  85 jaar

Dopen:
20 augustus: Noëlla Struwer
27 augustus: Devin Steenbakkers

Huwelijken:
9 september: Bianca van Ruth en Martien Weber
14 september: Daniëlle Comans en Sander v.d. Heuvel

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

Macula-café

26 september 2017 is er weer Macula-café voor 
mensen met de oogaandoening macula-degene-
ratie. De firma Low Vision Totaal komt ons hun 
collectie aangepaste producten presenteren zoals: 
filterbrillen, verschillende soorten loepen (waar-
onder handloepen), loepbrillen, loeplampen en 
beeldschermloepen. Handige lampen en nog veel 
meer praktische hulpmiddelen worden ook gepre-
senteerd. Op verzoek komt een Low Vision Totaal 
specialist bij u thuis om ter plekke uw hulpvraag te 
analyseren en er een oplossing voor te zoeken.

ContACt
Ontmoetingscentrum het Struikske 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp) 
van 14.00–16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Informatie: Lia Gelten 040-2833448 of 
Mieke Gruintjes 040-2489382

vereniging

Kermisschieten 2017
Op zondag 24 september vindt bij het Sint-Catharina-
gilde Tongelre weer het jaarlijkse kermisschieten 
plaats. In 2016 was dit het koningschieten, wat elke 
drie jaar plaatsvindt. Er werd toen ook om het burger-
kermiskoning geschoten en hierbij wist Tonny van den 
Boomen de titel te behalen. 
Dit jaar zal hij zijn titel verdedigen, maar hij hoopt dat 
er veel mededingers zullen zijn om die titel van hem 
af te pakken. Komen jullie ook? Het vindt plaats op 
het schietterrein gelegen aan het Wasvenpad nabij de 
waterzuivering. 
Jullie zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom! Tot dan.

Peter van Kuijen,
koning/regerend deken.

ContACt
Sint-Catharinagilde Tongelre
M.C. van den Berge, Deken schrijver
p/a Spijkert 35, 5641 NH Eindhoven
Telefoon 040-2810902
Email: mc.vd.berge@gmail.com
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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



Planning activiteiten september & oktober
20 en 27 september Workshop van Afwasmiddel tot maaltijd, maak gebruik van planten uit de tuin 19.30 - 21.30 uur

21 september Lezing Annemarie van Gaal over ondernemerschap 19.30 - 22.00 uur

22 september Poëzie ontdekken in samenwerking met het CKE 15.00 - 17.00 uur

22 september Workshop Sketchnotes, leer visuele aantekeningen maken 18.30 - 21.00 uur

22 september Voorstelling over de wereld van dementie 19.15 - 21.30 uur

23 september CoderDojo, voor kids die de volgende stap willen zetten in Scratch 14.00 - 16.00 uur

24 september Workshop Kan ik mijzelf verklaren 14.00 - 16.00 uur

25 september Workshop Durf jij te kiezen? 14.00 - 15.30 uur

29 september ontwikkel je muzieksmaak met de MusicBakery 20.00 - 22.00 uur

1 oktober Lief zijn voor jezelf, een praktische handleiding  14.00 - 16.00 uur

4 oktober Griezelen met kinedrboekenschrijfster Mirjam Mous  14.00 - 16.00 uur

6 oktober Lezing: Manisch depressief; hoge pieken, diepe dalen en dan…  19.15 - 21.00 uur

8 oktober lezing: Communicatie als je ’anders’ spreekt 14.00 - 15.45 uur

10 oktober Lezing: Fouten maken moed; durf het allerbeste uit jezelf te falen 19.30 - 21.00 uur

11 oktober Familievoorstelling: Loet griezelt met de sprookjeskoningin 13.30 - 14.00 uur

15 oktober Maak je eigen robot! 13.30 - 15.00 uur

15 oktober Rouw Reizen, over verlies in het gezin 14.00 - 15.30 uur

15 oktober Kindervoorstelling: Ali Baba en de 40 rovers, door Peter Faber 14.00 - 15.00 uur

16 oktober workshop: lettermonsters maken van klei 14.00 - 16.00 uur

19 oktober  Lezing: Formule 1; het talent, de ambitie, de ego’s, het geld en de macht 19.30 - 22.00 uur

Elke week in de bibliotheek. 
Dinsdag - Zaterterdag Digitaal café Elke dinsdag en zaterdag  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

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 de
Bibliotheek Eindhoven

ContACt Voor meer info aanmelden en reserveren
Email: www.bibliotheekeindhoven.nl
of via de gratis app ’Bibliotheek Eindhoven’
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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



Denkt u wel eens na over de laat-
ste levensfase? Hoe zou u willen 
dat deze eruit ziet? En wat is er 
mogelijk? Praat u hier wel eens 
over met uw naasten?

Doel
Graag willen wij u uitnodigen 
voor het symposium ’Onbezorgd 
afscheid nemen’. Om op een infor-
matieve, persoonlijke en onge-
dwongen manier met u te praten 
over zorg in de laatste levensfase.

Datum en tijd
Zaterdag 23 september 2017
13.00 - 17.00 uur
Locatie
De Toeloop
Jozef Israëlslaan 2
5642 KA Eindhoven

toegang is gratis
Aanmelding kan via
anoukvanhest@zuidzorg.nl 
of op telefoonnummer 
06 52 76 52 68

(aanmelding is niet verplicht maar 
wordt wel op prijs gesteld).

Onbezorgd afscheid nemen

Doel
Graag willen wij u uitnodigen voor het symposium "Onbezorgd afscheid nemen".Om op een informatieve, persoonlijke en ongedwongen manier met u te praten  over zorg in de laatste levensfase.

Datum en tijd
Zaterdag 23 september 201713.00 - 17.00 uur 
 

Locatie
De Toeloop
Jozef Israëlslaan 2 
5642 KA Eindhoven 

Toegang is gratis
Aanmelding kan via  
anoukvanhest@zuidzorg.nl of op telefoonnummer 06 52 76 52 68 (aanmelding is niet verplicht maar  wordt wel op prijs gesteld).

Denkt u wel eens na over de laatste levensfase? Hoe zou u willen dat deze eruit ziet?  
En wat is er mogelijk? Praat u hier wel eens over met uw naasten?

Uitnodiging
voor het  

symposium  
“Onbezorgd  afscheid nemen”

Onbezorgd afscheid nemen
Zorg in de laatste levensfase

Na een jaar volop groeien en 
bloeien komt uw tuin in het najaar 
tot welverdiende rust. Hoewel de 
zomerbloeiende planten bij mooi 
weer ook in september en zelfs 
oktober nog blijven bloeien en 
herfstbloeiende vaste planten de 
tuin nog kleur  geven, stopt de groei 
van de planten in deze tijd van het 
jaar en bereidt de natuur zich voor 
op de winter. Dit is het moment om 
uw tuin eens extra te verwennen 
en te zorgen voor een goede start 
volgend voorjaar. 
Begin met het strooien van een 
najaarsbemesting op het gazon. 
Deze meststof zorgt voor een stevig 
en donkergroen gazon, dat goed 
bestand is tegen lage temperaturen. 
Later in het najaar strooit u het 
gras af met een dun laagje gazon-
compost om de bodem luchtig te 
houden, humus aan te brengen en 
mosvorming tegen te gaan. 
Voor de border is er ook een na-
jaarsmest, die vanaf eind septem-
ber kan worden gestrooid. Door 
het hoge gehalte aan kalium in de 
meststof worden de planten steviger 
en zijn ze in de winter beter bestand 
tegen vorst. Het najaar is daarnaast 

een goede tijd om te mulchen. Mul-
chen is het aanbrengen van een laag 
organisch materiaal op open grond 
om de bodem te beschermen en te 
verbeteren. Onbedekte grond ver-
schraalt snel door wind en regen. In 
de natuur is de bodem daarom altijd 
bedekt. Denk maar aan het bos: 
daar is de bodem altijd bedekt met 
een laag afgevallen en verteerd blad. 
U kunt dit in uw tuin nabootsen 
door het aanbrengen van afgeval-
len blad of bosstrooisel. Dit laatste 

is een product van grof verteerd 
blad dat een uitstekende mulchlaag 
vormt en de bodem beschermt 
tegen strenge vorst. De mulchlaag 
wordt door kleine organismen, 
zoals regenwormen en pissebedden, 
langzaam de grond in getrokken. 
Hiermee wordt het humusgehalte in 
de bodem vergroot en worden water 
en voeding beter vastgehouden. 
Ook op lege moestuinbedden kunt 
u deze mulchlaag aanbrengen in het 
najaar. 
Met zo’n najaarsverwenbeurt zijn 
niet alleen uw planten blij, ook u 
geniet volgende jaar van een nog 
mooiere tuin!

Tuintip van september: 
Verwen uw tuin in het najaar!
Door Jeroen Soontiëns
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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



De nieuwe beweegrichtlijn 
is uit!
Op 22 augustus jongstleden presenteerde de Gezond-
heidsraad de nieuwe Beweegrichtlijn 2017. De Ge-
zondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk 
adviesorgaan dat de regering en het parlement adviseert 
op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)
onderzoek. De ontwikkelde beweegrichtlijn heeft tot 
doel om iedereen bewust te maken van de eigen mate 
van bewegen. Het maakt vaak inzichtelijk dat we te 
veel zitten en te weinig bewegen. De nieuwe richtlijn 
vervangt onder andere de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen, waarin werd geadviseerd 5 dagen per week 
gedurende 30 minuten matig intensief te bewegen. De 
nieuwe richtlijn komt voort uit 20 jaar van veranderende 
en nieuwere wetenschappelijke inzichten. 
De kern: bewegen is goed, meer bewegen is beter!
 
De beweegrichtlijn 2017 is een geadviseerd minimum 
aan beweging; hoe meer beweging, hoe groter het 
gezondheidseffect. Nog altijd is het advies aan volwas-
senen om 150 minuten matig intensief inspanning te 
plegen, verdeeld over meerdere dagen. Daarnaast is het 
advies om minstens 2x per week spier- en botverster-
kende activiteiten te doen en wordt ouderen geadvi-
seerd dit te combineren met balansoefeningen. Langer, 
vaker en intensiever bewegen geeft een extra gezond-
heidsvoordeel. En, heel belangrijk, zit minder!

Bewegen en sporten verbetert de werking van het hart, 
de longen, de spieren en het bloed. Het leidt tot meer 
energie en je wordt sterker. Op langere termijn verlaagt 
dit de kans op aandoeningen van hart, longen en spieren 
en chronische aandoeningen als diabetes, het verlaagt 
het risico op borst- en darmkanker en vroeger overlij-
den. Daarnaast beïnvloedt bewegen de mentale gezond-
heid en nemen onder andere depressieve symptomen af. 
Specifiek voor ouderen neemt de kans op botbreuken af, 
neemt de spierkracht toe, alsook de loopsnelheid. Het 
leidt tot een lager risico op lichamelijke beperkingen, 
cognitieve achteruitgang en dementie. 

Wil je afvallen, dan is alleen meer bewegen niet ge-
noeg. Koppel gezonde voeding aan bewegen voor het 
beste resultaat. Een kilo gewichtsverlies komt overeen 
met zo’n 7000 kilocalorieën, wat neerkomt op 25 uur 
wandelen.

Bij Fitther kunt u al ruim zes 
jaar terecht voor gezond en 
verantwoord bewegen. 
Fysio- en Manuele Therapie Tongelre helpt u bij al uw 
fysieke klachten en blessures.
In ons fitnesscentrum kunt u werken aan uw conditie 
en kracht. Ook balansoefeningen komen in de indivi-
duele trainingsprogramma’s en groepslessen ruim aan 
bod. Door de aanwezigheid van hoogopgeleide fitness-
trainers en fysiotherapeuten is er ook veel kennis bij 
het (weer gaan) sporten met allerlei beperkingen. Zo 
sporten bij ons ook mensen met NAH (Niet Aangebo-
ren Hersenletsel). 
En wilt u voedingsadvies? Voedingsadvies Tongelre 
(Janny Gudden) is ook bij ons gevestigd.

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

gezond en Wel

Judith van der Velden, Helma van Schagen, 
Jitka Beekhuizen, Frank Delemarre, Monique Webb, 
Bart van Houten en Janny Gudden

’Bewegen is 
goed, meer 
bewegen is 

beter!’
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T R O O N S A F S T A N D E R S Z I N S

E V W G P A S l E P P A Z N I E R S C S

C E O B l I G A T I E u N G O A P D A A

H R P A M O R E E l E l N D F R IJ P M E

N P E R N T E O l K E I V A R T E G O I

O l N R E IJ B D S K l C S E S I I G u T

l A l I N D P P N l A u H N R N N R F C

O A u C N B E E E I P A E T E D T G l A

G T C A E O E T N E E T S E G l E D E S

I S H D R M S E R D E u S P I E R l R N

S B T E l l E B O G E N W E R K N N E A

C A B O E K E N W u R M Z K O I E O N R

H A A O I B R I E F I N G E H N T R T T

K R D q W E R T y K l A V I E R K S E E

AANDRINGEN
AFGEROND
AMOREEL
ANDERSZINS
APPELSAP
BARRICADE
BEROEPSKEUZE
BOEKENWURM
BRIEFING
CAMOUFLEREN

DOELSTELLING
ECHTGENOTE
EDELGESTEENTE
ELLEBOGENWERK
ENIGMA
ETENSTIJD
GLOEDNIEUW
HANDBOEI
HORIGE
INTERNET

KNOEST
NAGELKAAS
NIJPEND
OBLIGATIE
OPENLUCHTBAD
QWERTYKLAVIER
SAFARI
SPELVERDELER
SPRITS
SUPERBE

TECHNOLOGISCH
TIJDBOM
TOPPER
TRANSACTIE
TROONSAFSTAND
VERPLAATSBAAR
WIELRENNEN
ZEILTRUI

Overgebleven letters: PLAATS IN ZEELAND

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 oktober 
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: KLoMPSCHoEn
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
R. Meyers
Mortierlaan 69.

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

woordzoeker September
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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.

Ontspanningsyoga, volg 
3 kennismakingslessen voor €28,50

Workshop: Versterk je 
immuunsysteem door yoga 

en ademoefeningen,
zaterdagochtend, 30 september 

of 18 november.
Ook 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

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

Tot ziens Ron & Martina



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


