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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

 

SALUT!  CHEERS!  PROOST!

DE LEKKERSTE WIJNEN VOOR U GEKOZEN!

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89

info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Voor meer aanbiedingen:

Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur
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Beste wijkbewoners, dit is alweer 
het novembernummer. 
November, herfst, de bomen zijn 
bijna kaal en het kan regenen, 
 waaien en stormen. Wij weten niet 
hoe het bij u is, maar de woorden 
storm en regen roepen bij ons 
meteen de beelden op van dat 
angstaanjagende natuurgeweld, 
van de orkanen die in september de 
Bovenwindse Eilanden teisterden. 
Een vreselijke ramp voor de mensen 
die in die regio wonen. 
Gelukkig blijft ons, tot nu toe, 
dergelijk natuurgeweld bespaard. 
Wij zitten rustig binnen, horen de 
storm gieren en de regen kletteren 
maar daar blijft het bij. Wij doen 
de gordijnen dicht, kaarsjes en 
sfeervolle verlichting aan en heb-
ben tijd voor een boek, laten ons 

vermaken door de tv. of... gaan een 
gedicht schrijven. Ja, dat is eind 
november, zo voor surpriseavond 
een goed idee. Soms lukt het bij de 
eerste poging maar het kan ook dat 
u absoluut geen inspiratie hebt en 
het wilt opgeven totdat... ...u ineens 
een goede ingeving krijgt en zo een 
gedicht klaar hebt. De lange novem-
beravond is dan goed besteed.
In deze tijd van het jaar gaat ook de 
tuin in winterslaap. Als tuinieren 
uw hobby is, hebt u nu tijd om een 
cursus te gaan volgen. Er zijn mo-
gelijkheden genoeg. Het Stadshob-
bycentrum aan de Paul Krügerlaan 
is al 25 jaar lang een plek waar 
velen in hun vrije tijd gezellig bezig 
zijn. Kinderen kunnen voortaan 
elke zaterdagochtend van 09.30 
tot 12.30 uur knutselen en tech-

niek ontdekken bij ’Jouw Techniek 
Fabriek’ op Sectie-C in Tongelre. 
Ze worden daar spelenderwijs in 
contact gebracht met techniek. 

Veel leesplezier.

van de Redactie

Colofon
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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



Beste Buurtbewoners,

Ook dit jaar zal Sint-Nicolaas onze wijk weer bezoe-
ken. En wel op de volgende data:
zaterdag 25 november ’de Karpendonk’ en 
 ’Koudenhoven’ en de wijk ’Beauregard’ aan de 
 Tongelresestraat.
Op zaterdag 2 december het oude gedeelte van 
 Tongelre rond de Sint-Martinuskerk.
Hierbij willen wij dan ook alle donateurs bedanken 
voor de steun, hierdoor is het mogelijk dat de Sint 
weer op twee zaterdagen een rondgang door de wijk 
kan maken.
Voor meer informatie over onze activiteiten, zoals 
een globaal tijdschema van de rondgang of meer in-
formatie over de mogelijkheid om de Sint bij u thuis 
op bezoek te laten komen tijdens pakjesavond, kunt 

u op onze website terecht:
www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl.

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

Sint Nicolaasvereniging 
Sint-Martinus

Sinterklaas is weer in het land en 
zijn de Pieten volop aan het werk.
Gelukkig heeft Sinterklaas 
heel veel Pieten om hem te 
helpen want als hij alles alleen 
zou moeten doen dan zou hij 
knettergek worden.
Er zijn PakjesPieten, 
LuisterPieten, RommelPieten 
(gelukkig maar een paar), 
KliederPieten, BakPieten en niet te 
vergeten de Schrijf-en PostPieten.
Alle Pieten hebben het erg druk 
maar... ...de SchrijfPieten hebben 
elk jaar minder werk en daar balen 
ze van.
Kunnen de kinderen geen brieven 
meer schrijven of hebben ze het 
veel te druk?
Sinterklaas mist al die zelf 
geschreven brieven, de geweldige 
kleurplaten en die verlanglijstjes.
Soms plakken kinderen plaatjes 
bij hun lijstjes zodat PakjesPiet 
meteen kan zien welk cadeautje 

ze willen. Dat is heel gemakkelijk 
voor de CadeauPiet want dan weet 
hij meteen welk cadeautje hij moet 
laten inpakken. Hij is dan vlug 
klaar en kan zo heel veel kinderen 
helpen.
Dus kinderen: pak papier, pen, 
viltstiften en schrijf een brief of 
maak een mooie tekening voor 
Sinterklaas.
Je krijgt altijd antwoord van 
Sinterklaas en de SchrijfPiet.
Als je goed oplet dan zie je al 
aan de enveloppe dat het post 

is van Sinterklaas. Wisten jullie 
dat de mooiste tekeningen en 
kleurplaten opgehangen worden 
op Sinterklaashof in Nuenen. 
Daar is ook een slaapkamer voor 
de Sint.
Stuur je post naar:
Sinterklaashof
Postbus 368
Nuenen
Plak er een postzegel op en SLUIT 
EEN POSTZEGEL (0,78 cent) er bij 
in voor het antwoord.

Pepernootgroetjes 
SchrijfPiet

Wij willen - wij willen werk - 
wij willen werk - wij willen
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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.

Een aantal maanden geleden zat ik 
op een vrijdagavond bij hem thuis 
samen met zijn zoons Bart en Nick. 
Daar passeerde ’Rond ’t Hofke’ de 
revue en het viel toen op dat er de 
laatste tijd zoveel mensen De Wis-
selpen kregen en mooie verhalen 
hadden, maar oorspronkelijk niet 
uit Tongelre komen, of er pas heel 
kort wonen. Toen opperde ik zelf 
dat het goed zou zijn om echte 
Tongelrenaren aan het woord te 
laten komen en te vertellen over 
vroeger. Hoe het was en wat er in 
de loop der jaren veranderd is. Maar 
ook wat zo mooi en authentiek 
gebleven is aan Tongelre Die avond 
zei ik dat ik waarschijnlijk 100 jaar 
zou zijn voordat deze Wisselpen 
bij mij terecht zou komen. Dat is 
Paul niet vergeten en vorige maand 
stond hij dan voor de deur. „Je bent 
de pineut”, zo kwam hij binnen en 
ik had natuurlijk helemaal geen idee 
waar hij het over had. Totdat hij het 
verhaal vertelde van Peggy en dat er 

geen persoon was om De Wissel-
pen aan door te geven. Toen kon ik 
natuurlijk niet meer terugkrabbelen 
met mijn grote mond, zodoende 
heb ik deze maand de eer om iets in 
dit mooie blad te mogen vertellen 
en ook direct te bedenken aan wie 
ik De Wisselpen door zou willen 
geven. 

Zelf ben ik in 1987 geboren in de 
Condensatorstraat in Tongelre. Mijn 
vader Jack komt oorspronkelijk ook 
uit Tongelre en mijn moeder Helene 
uit Gestel. Door wat strubbelin-
gen met mijn gezondheid vanaf 
mijn geboorte heb ik in mijn jeugd 
veel in het ziekenhuis gelegen en 
ben diverse malen aan mijn heup 
geopereerd. Gelukkig was en is het 
thuis altijd gemoedelijk en liefde-
vol, waardoor ik niets tekort ben 
gekomen. 

’Vroeger’, wat voor mij nog hele-

maal niet zo heel lang geleden is, 
speelden we bij mijn ouders in de 
straat. Vooral voetballen voorin de 
Condensatorstraat, waar dan de bo-
men dienden als goal. Naarmate er 
meer auto’s bij kwamen verkasten 
we naar het speeltuintje wat grenst 
aan de Hofstraat, waar vroeger 
ook de Sint Martinusschool stond. 
Daar deden we dan een partijtje 
voetbal, of wie het eerst 10 punten 
scoorde op iets wat doorging voor 
een dichtgetimmerde deur van de 
oude school. Met enige regelmaat 
stond een van de bewoners klagend 
buiten, waar wij dan uiteraard direct 
rekening mee hielden… vijf minuten 
wel te verstaan. Gezien mijn fysiek 
mocht ik nooit op voetbal. Maar 
ik was wel iedere zaterdag en als 
het kon ook zondag te vinden op 
het complex van Tongelre aan de 
Jozef Israëllaan. Destijds ging ik op 
zaterdag mee met het team van een 
aantal jeugdvriendjes. Er was altijd 
wel plek in de auto van een van de 
ouders. Vervolgens stond ik dan ook 
weer op zondagochtend bij de seni-
oren-elftallen te kijken. Als we niet 

Raymon Scheepers

Simone en Raymon met hun hond Toon

Hallo, ik ben Raymon Scheepers en ben op een bijzondere 
manier aan De Wisselpen gekomen, namelijk via vriend en 
vormgever van ’Rond ’t Hofke’ Paul Kemper. 
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voetbalden speelden we verstopper-
tje. Regelmatig verstopten we ons in 
de wei bij de schapen van Piet van 
Wijk en de moestuintjes van Theo 
van de Wielen. Niet dat dit mocht, 
maar je bent natuurlijk niet voor 
niets jong en je wilt wat zien van de 
buurt. We kropen dan aan het einde 
van de Condensatorstraat door de 
heg of over het hek wat grenst aan 
het spoor. Vroeger was de Conden-
satorstraat een doodlopende straat, 
inmiddels staan hier huizen en is 
het uitzicht bij mijn ouders in de 
tuin niet meer zo vrij als vroeger. 

Mijn basisschoolperiode heb ik 
doorlopen op de Driesprong aan het 
Tafelbergplein. Daar heb ik tussen 
mijn operaties door een hele leuke 
tijd gehad. De laatste twee jaar op 
de Driesprong brachten we door in 
een bijgebouw van het Karregat. 
Daar konden we in de pauzes onge-
zien snoep gaan kopen bij drogis-
terij Marianca supermarkt, voor vijf 
cent per snoepje, in guldens wel te 
verstaan. De winkel was gevestigd 
in het pand van de A&Psupermarkt.
Intussen wilde je niet meer in de ei-
gen buurt rondhangen omdat je dan 
constant in de gaten werd gehouden 
door een van de ouders. We hadden 
het ’betonnen veldje’ gevonden aan 
de Avondroodstraat. Daar stond 
toen nog mooi een huisje, waar 
we onder konden zitten als het 
regende. Daar hebben veel partij-

tjes en potjes ’Tienen’ gespeeld en 
avonden rondgehangen. Na een 
tijdje besloten de ouders van onze 
oude buurt gezellig iedere dinsdag 
en woensdagavond een stukje te 
gaan wandelen. Met enige regel-
maat kwamen ze toevallig langs het 
betonnen veldje gelopen. Toevallig 
of ter controle, ik laat het maar in 
het midden.

Ondertussen kreeg iedereen verke-
ring of een vaste baan en werd de 
groep steeds kleiner. Ook ik kreeg 
een vriendinnetje, Simone en was 
inmiddels ook al weer een aantal 
jaren vast aan het werk. Inmiddels 
zijn Simone en ik elf jaar samen en 
hebben zes jaar geleden een huis 

gekocht aan de Avondroodstraat. 
Jawel, in de straat waar ik heel veel 
tijd heb doorgebracht op het beton-
nen veldje. Inmiddels hebben we 
ook gezinsuitbreiding: een Franse 
bulldog genaamd Toon.

Dit was mijn verhaal over wat ik 
beleefd heb in mijn jeugd tot nu en 
wat er voor mij is veranderd de af-
gelopen dertig jaar. Hopelijk komen 
hier nog veel mooie verhalen over 
Tongelre aan bod over hoe het was 
en hoe het is. 

Ik geef de Wisselpen doorgeven aan 
Joep en Marleen van den Heuvel.

Franse Bulldog genaamd Toon

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

Macula Vereniging

Op 28 november komt dr. Rademaker, oogarts in 
het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, ons weer 
bijpraten over de stand van MD-zaken. U bent weer 
in de gelegenheid vooraf schriftelijke vragen bij ons 
in te dienen. De oogarts zal die na zijn voordracht 
proberen te beantwoorden. 
Locatie: Ontmoetingscentrum het Struikske, 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp). 
Tijd: Van 14.00 – 16.00 uur. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur. 



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



Nu het snoei- en zaagseizoen is 
begonnen in de natuur, worden er 
weer boswerkzaamheden verricht in 
onze Tongelrese buitengebieden.  
Zo zijn de sloten weer uitgemaaid, 
gesnoeid in de beukenlaan en gras 
geharkt tijdens de natuurwerkdag. 
De Knotploeg van het IVN Nuenen 
is begonnen met het snoeien van de 
heggen aan de Molendijk. Ook is er 
al gewerkt in de Celebeslaan, waar 
vroeger de Joodse begraafplaats 
lag. Daar ligt een stuk grasland 
dat sinds een aantal jaren als een 
vlinderweide wordt beheerd. Met 
gefaseerd maaien en afvoeren 
van het maaisel, verschraal je de 
bodem en krijg je meer kruiden die 
bloeien, met als resultaat dat er 
zo al meer dan 20 soorten dag- en 
dagactieve nachtvlinders zijn geteld. 
Ook sprinkhanen en libellesoorten 
voelen zich er thuis. Rond deze 
weide staan een aantal boompjes 

en als we niets doen, groeit dit 
kruidenrijk veldje langzaam dicht 
met die bomen. Dat geldt ook voor 
de bramenstruiken die er staan. 
Wat het stukje bomen betreft, daar 
wordt een nieuw hakhoutbosje van 
gemaakt, zoals dat in vervlogen 
tijden ook zo was in ons Brabantse 
land. Het grote eikenbos wat er 
achter ligt, is zo’n oud hakhout-
bos waar je nog veel sporen van 
hakhout in kan ontdekken. Dit bos 
dateert zelfs van voor 1832. Sinds 
die tijd is het vastgelegd in kadas-
terkaarten. Hakhout is een cul-
tuurbos waar het geriefhout van de 
boer werd gehaald. Het dikste hout 
gebruikte hij voor balkhout, klom-
pen en kachel, takken voor stelen 
en ander gereedschap en de twijgen 
voor de bakovens de mutsters  
Hakhoutcultuur is al eeuwen oud
Het hakhoutbosje wat we nu op-
nieuw gaan maken heeft als doel 

meer licht te krijgen op de vlinder-/
insectenweide. Want die beestjes 
houden van warmte en om er weer 
een echt hakhout cultuurbosje 
terug te krijgen om deze vergeten 
cultuur weer zichtbaar te maken. 
Ook hakhoutbosjes versterken weer 
andere flora en fauna, dus meer 
biodiversiteit. 
In deze tijd zeker noodzakelijk, na-
dat aangetoond is dat wel 75% van 
de insecten al verdwenen is. 
Er is dus werk aan de winkel, die 
natuur heet.

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

Hakhout. Een eeuwenoud beheer

Tongelrese
Natuurwijzer

Dagactieve nachtvlinder

Snoeien van de heggen Onderhoud aan het hakhoutbos
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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

beter naar de 

bakker dan naar 

de apotheker 



In november is het gedaan met de 
fruitoogst. De laatste appels gaan 
meestal in oktober uit de boom en 
het andere fruit is in de nazomer 
geoogst. Nu is het tijd om orde op 
zaken te stellen. De meeste vrucht-
bomen hebben na de bloei in het 
voorjaar ook een groeifase gehad. 
Om ze niet te snel groot te laten 
worden en om een gezonde vrucht-
dracht te stimuleren, is dit een 
goed moment om te snoeien. Een 
uitzondering vormen steenvruchten 
(Prunus-soorten, zoals pruim of 
kers), die u beter niet in de winter, 
maar van april tot september snoeit.
In de meeste fruitbomen herkent u 
de eenjarige scheuten gemakkelijk. 
Ze zijn te onderscheiden van de ou-
dere takken door de steile groei om-
hoog en het ontbreken van bloem-
knoppen. Deze groeischeuten knipt 
u terug om de groei te beperken. 
Hoe horizontaler een tak groeit, des 
te minder is de groeikracht, maar 
des te groter de bloeikracht. Een 
schuin naar buiten groeiende tak zal 

de meeste bloesem en dus vruchten 
opleveren. Dit principe geldt ook 
voor fruitbomen in leivorm. De 
takken worden horizontaal geleid, 
waardoor ze rijkelijk vrucht kunnen 
dragen. Bovendien vangen ze door 
deze structuur veel licht en warmte. 
Een leiboom dient u wel jaarlijks te 
onderhouden. Een veel gemaakte 
fout is dat de boom ogenschijnlijk 
goed groeit, maar dat er niet wordt 
gesnoeid. Een gevolg is dat de boom 
boven het leirek weer een normale 
boomkroon probeert te vormen. De 
takken onderin, die aan het leirek 
zijn gebonden, krijgen hierdoor 
nauwelijks licht en sterven af. 
Deze achterstallige snoei kan wel 
worden hersteld, maar dit gaat zeer 
rigoureus om de boom weer in de 
oorspronkelijke leivorm te krijgen. 
Alle takken boven het leirek worden 
hierbij afgezaagd.
Heeft u een appelboompje gekocht, 
aarzel dan niet om meteen bij 
aanplant alle takken voor de helft 
tot één derde in te korten. Hiermee 

stimuleert u het vertakken van de 
boom dicht bij de stam en dit zorgt 
voor een fraaie kroonvorm op de 
langere termijn. Het lijkt zonde om 
een klein boompje zo te kortwieken, 
maar u heeft er daarna jarenlang 
plezier van.
Bij een grote boom is snoeien 
vooral kijken hoe de boom in elkaar 
steekt. Welke takken zijn belangrijk 
en welke zorgen voor disbalans 
of groeien door de kroon heen in 
plaats van naar buiten. Gebruik 
voor het snoeiwerk op hoogte het 
juiste snoeimateriaal, namelijk een 
telescooptakkenschaar. Hiermee 
kunt u tot zo’n vijf meter hoogte 
reiken.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De notenkraker
Als de notenkraker zingt
dan is het echt genieten
en het liedje dat dan klinkt
heet... Notenkrakersuite.

SPEELGOEDBANK IN 
EINDHOVEN, IS GEOPEND!
Sinds januari 2017 heeft Eindhoven een speelgoed-
bank!  Speelcadeau is een speelgoedbank voor Eind-
hoven en de regio: er wordt gratis speelgoed verstrekt 
aan mensen met weinig geld. Dit kunnen mensen zijn 
die een uitkering hebben, maar ook mensen die om een 
andere reden weinig te besteden hebben.
Speelcadeau werkt met een eenvoudig systeem: op de 
website www.speelcadeau.nl is een verwijsbrief te 
vinden. Iedere maatschappelijk hulpverlener mag voor 
een gezin een verwijsbrief invullen, wij vertrouwen op 
zijn of haar deskundigheid. We denken daarbij aan WIJ 
Eindhoven, Stichting Leergeld, artsen, schuldhulpverle-
ners, leerkrachten, voedselbanken, etc. De klant neemt 
daarna telefonisch contact op voor een afspraak en is 
dan van harte welkom in de winkel van Speelcadeau. 
Een verwijsbrief geeft recht op twee bezoeken verspreid 
over een jaar.
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Snoeien van fruitbomen
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even voorstellen...
Dieren Opvang Paul 

Waar hebben we het in godsnaam 
over? Welnu over Dieren Opvang 
Paul op de Krommenbeemd 28. 
Maar Paultje is niet Paul en Sophie 

niet de vrouw van Paul want die 
heet Valeria. Sophie is de geit die 
al jarenlang in de tuin van Dieren 
Opvang Paul rondloopt en ervoor 
zorgt dat nieuwkomers er zich met-
een thuis voelen en niet beginnen 
te blaten, te balken of geluiden van 

gelijke strekking produceren. Paul-
tje is een papegaai die zo goed naar 
zijn Limburgse baasje heeft geluis-
terd, dat hij permanent monologen 
houdt, telefoongesprekken voert en 
dit met een zwaar Limburgs accent. 

Al vanaf 1 januari 2000 is Dieren 
Opvang Paul (D.O.P.) een officiële 
dierenopvang. „Maar geen honden 
of katten, die kunnen uitstekend 
terecht bij het dierenasiel Doornak-
kers. Ook geen varkens, want die 
wil geen mens. Ons primaire doel 
is immers om dieren, waarvan de 
eigenaars afstand willen doen, te 
herplaatsen, een tweede kans te 
bieden. Als we een dier aan een 
nieuw baasje kunnen koppelen 
geeft dat enorm veel voldoening. 
Naast de verzorging kost het zoeken 
naar een nieuwe eigenaar de meeste 
energie.”

Aan het woord is Paul, in het da-
gelijkse leven medewerker van het 
C.B.R., in zijn vrije tijd een bevlogen 
dierenvriend. „Ik ben met dieren 
opgegroeid. Mijn vader hield ook 
van dieren, we hadden bij ons thuis 
een volière, konijnen en een hond. 

Het enorme leed dat dieren wordt 
aangedaan als hun baasje ervan af 
wil deed mij ertoe besluiten om een 
dierenopvang te beginnen. Mensen 
laten vaak hun konijn, hamster, 
cavia of vogel los in de natuur, 
een wisse dood tegemoet. Dit kan 
ook op een fatsoenlijke manier, 
dacht ik. Toch zijn de dieren die ik 
hier binnen krijg doorgaans goed 
verzorgd. Waarom wil men ervan 
af? Heel vaak is het een impulsaan-
koop op aandringen van zoontje of 
dochtertje, een scheiding waardoor 
beide partners op een flat terecht 
zijn gekomen of een allergie voor 
huisdieren. Let wel, we zijn geen va-
kantieopvang voor dieren. Mensen 
doen hier afstand van hun huisdier 
en betalen daarvoor Afstandsgeld. 
Ze hebben dan ook geen recht meer 
op hun huisdier. Alleen voor vogels 
hoeft geen Afstandsgeld betaald te 
worden. Het is immers zo gemakke-
lijk om het kooitje open te zetten en 
de vogel kansloos te laten rondvlie-
gen in de vrije natuur. Breng ze dan 
alsjeblieft hierheen. 
De nieuwe eigenaar betaalt Aan-
schafgeld. Met beide gelden finan-
cieren we de dierenopvang (voer, 
medicatie, onderhoud enz.). Dit 
zijn vrijwel onze enige inkomsten. 
We worden op geen enkele manier 

’Sophie zorgt voor rust en Paultje 
voert telefoongesprekken’

PLease to meet you, I’m Sophie!

Nou Wibi zeg het maar! Als dit geen cavia’s zijn! 
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gesubsidieerd. Wel heeft een klas 
van de Helicon-school (opleiding 
voor o.a. dierenverzorging) die hier 
op bezoek was een vlooienmarkt ge-
organiseerd en de inkomsten ervan 
aan ons gedoneerd. Mooi hè!
Om ziektes te voorkomen worden 
dieren die hier arriveren, in quaran-
taine gehouden en ingeënt. Pas dan 
komen ze in contact met de andere 
beesten.” 

Ooit schrijnende gevallen meege-
maakt? „Niet vaak, maar bij een 
echtpaar werden na het overlijden 
in een schuur uitgehongerde chin-
chilla’s (knaagdieren uit de Andes) 
aangetroffen. Het klinkt luguber 
maar ze waren aan het kanniba-
liseren. Dan is de romantiek ver 
te zoeken. Het gevoel moet opzij 
en je doet dan wat je moet doen. 
Uiteindelijk hebben we er toch nog 
eentje kunnen redden. Ook hebben 
we ooit een stinkdier (Skunk) gehad. 
Weliswaar was de klier verwijderd 
waardoor hij niet rook, maar in 
onze opvang niet te houden. Ten-
slotte is hij beland in een dierentuin 
in Dubai.”

Dan stelt Paul een rondleiding voor 
in zijn Ark van Noah. De entree is 
een grote nieuwe ruimte met een 
indrukwekkende verzameling aan 
hokken, kooien en benches in al-
lerlei afmetingen. „Zijn allemaal te 
koop.
Als mensen afstand van hun huis-
dier doen, nemen ze vaak het hok of 
de kooi mee. Waarom een nieuwe 
dure kooi kopen als je er hier een 
goedkoop aan kunt schaffen. De 
inkomsten komen ten goede aan de 
opvang.” 
Ze zien er nog zo goed uit, de mees-
te lijken wel nieuw. „Mijn principes 
voor de dieren zijn: hygiëne, fris 
water en goed voer.” 

In de vogelafdeling komen we Wibi 
tegen, een papegaai die hier al 27 
jaar woont. Paul neemt hem op zijn 
arm en er ontspint zich een levendig 
gesprek tussen beiden. Dat Wibi 
hier nooit meer weggaat, lijkt me 
duidelijk. In een andere kooi roert 
zich Paultje, een papegaai die een 
Limburgs baasje heeft gehad en dat 
is te horen. „Wie gèits tuch, wie 
gèits tuch? Hij voert hele telefoon-
gesprekken.” 

Naast deze bijzondere vogels her-
bergt de ruimte ook meer gangbare 
soorten als parkieten, vinken en 
Turkse tortels. Over elk dier heeft 
Paul wel iets bijzonders te vertellen. 
In een ruime kooi zit een bijzonder 
vriendelijk koppeltje duiven. „Roos-
duifjes, maar met een roos heeft 
die naam niets te maken. In hun 
verenpak zit een soort stof die goed 
werkt tegen gordelroos. Vandaar de 
naam.”

In de vogelafdeling bevindt zich 
ook de apotheek. „Het klinkt wel-
licht vooringenomen, maar door 
tientallen jaren ervaring weet ik 
doorgaans welke behandeling een 
ziek of gewond dier nodig heeft. Een 
dierenarts komt er nauwelijks aan 
te pas. Om dezelfde reden adviseer 
ik bij het aanschaffen van een dier. 
Een hamstertje is leuk, maar het is 
een nachtdiertje dat overdag slaapt. 
Dus als een kind van zeven over-
dag zijn hamstertje wil knuffelen, 
dan wordt het beestje gestoord in 
zijn rust en gaat bijten. Niet doen 
dus. Op Google wordt nogal eens 
geadviseerd om konijnen altijd met 
tweeën in een hok te plaatsen. 

FOR
SALE
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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



Als de beesten elkaar niet kennen, 
vechten ze elkaar de kooi uit. Al-
leen moeder en dochter of twee uit 
hetzelfde nest kunnen met elkaar 
overweg. „Onder de indruk van zo-
veel ervaringsdeskundigheid, kan ik 
alleen maar ingetogen knikken.”

En dan nu naar buiten. Ik heb nog 
geen been in de open lucht gezet 
of een koppel vervaarlijk uitziende 
Dewlap Toulouse ganzen zetten me 
toch een keel op. Mensenkennis 
kan hen in elk geval niet ontzegd 
worden denk ik bij mezelf. Vroeger 
in de Loostraat werden we van ons 
eigen speelterrein verjaagd door de 
ganzen van boer Van Breugel, die 
geen enkel respect toonden voor de 
erfgrens. 
Als ik het weitje betreed, komt 
geit Sophie onmiddellijk kennis 
maken. Na wat gesnuffel kijkt hij 
meewarig Paul aan alsof hij zeg-
gen wil, die komt toch niet hier 
hè. „Sophie zorgt voor rust in de 
tent. Soms hebben we wel eens 
een schaap of zelfs een ezel in de 
wei. Als kuddedieren alleen zijn 
beginnen ze geluid te maken. Met 
Sophie erbij gebeurt dat niet.” Naast 
het territorium van Sophie is er de 
kippenren en helemaal achter in 
de hoek sprinten cavia’s schichtig 
rond met een startsnelheid waaraan 
Max Verstappen nog een puntje kan 
zuigen. Er zijn veel dieren, maar 
nergens maken de afdelingen een 
overbevolkte indruk. „Een ander 
belangrijk principe dat ik hanteer 

is bewegingsvrijheid. Overvolle 
hokken en rennen zijn voor geen 
enkel dier goed. Kijk maar naar de 
bio-industrie.”

Nadat de ganzen, inmiddels gewend 
aan mijn aanwezigheid, uitgegakt of 
uitgegaggeld ( ganzenjargon) zijn en 
de rust is weergekeerd, merk ik op 
dat de opvang er zo keurig verzorgd 
uitziet, dat het er helemaal niet 
stinkt en dit in de bebouwde kom. 
Ik fiets of wandel al jaren langs jul-
lie pand richting Wolvendijk. Nooit 
ook maar het flauwste benul gehad 
van wat er zich achter die muur aan 
moois afspeelt. Nu weet ik waarom, 
je hoort niets en je ruikt niets.

Met een reguliere baan en de 24 
uurs dierenopvang als grote pas-
sie kan er toch onmogelijk een 
weekendje, laat staan een vakantie 
aan zitten! „Dat klopt, maar niet 
helemaal. Nu ben ik geen echte va-
kantieganger, maar die enkele keer 
dat we eropuit trekken, neemt een 
petekind de zorg over.” 
En wie wordt straks je opvolger ? 
Een van je dochters of beiden? „Het 
hele gezin helpt mee, mijn vrouw 
Valeria en de meiden. Zonder hen is 
het niet te doen. Van dieren houden 
is één, maar de verantwoordelijkheid 
voor een dierenopvang als deze is 
van een andere orde. Dat kan en wil 
ik mijn dochters niet aanpraten, dat 
moet uit henzelf komen. Daarom 
vind ik het prettig als er jongeren op 
bezoek komen om eens een kijkje 

te nemen. Er hoeft er maar één bij 
te zitten, die denkt Wow, dat wil ik 
ook gaan doen.” Nog flabbergasted 
over wat ik net gezien en gehoord 
heb, schud ik Paul de hand en neem 
afscheid. Iets vergeten? Natuurlijk 
Bella, die trouwe Duitse herder die in 
elke ruimte kan en een oogje in het 
zeil houdt voor het geval de ganzen 
het een keertje af laten weten. Sorry 
Bella. 
Paul is inmiddels weer binnen en 
terwijl de avondzon de Loovelden 
in een oranjerode gloed zet, loop 
ik nog een keer stiekem langs de 
buitenkant van de dierenopvang. 
Nu ik weet wat daarachter te doen 
is, zijn mijn zintuigen natuurlijk 
extra getriggerd, maar ik hoor niets 
en ik ruik niets. Ongelooflijk. Ton-
gelrenaren ga eens kijken bij Dieren 
Opvang Paul, je weet niet wat je ziet 
maar wel wat je niet ruikt. 

Paul Brans 

Hier waken wij Ebony and Ivory in perfect harmony

Paul’s drugstore
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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 

√  Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden
√  Begeleiding op het gebied van leerstof
√  Cito LVS/Entreetoets groep 6 en 7
√  Cito Eindtoets groep 8
√  IEP Eindtoets groep 8
√  Begrijpend lezen training groep 5/6 en groep 7/8 
√√  Rots & Water training

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

NIEUW IN TONGELRE

Voor meer informatie of vragen:
www.powerkind.nl of bel 06-41307112

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

Alles draait in het leven om het vinden van de juiste
balans. Als het menselijk lichaam in zijn natuurlijke
balans is dan functioneert het namelijk het beste.
Door onze huidige leefomstandigheden (denk
hierbij aan voeding, stress, verontreinigde lucht,
slaaptekort et cetera) raken we al snel uit balans.
Probalanz heeft een unieke set van methoden
en technieken om deze natuurlijke balans te
hervinden en je gezondheid positief te beïnvloeden.

Beïnvloed je gezondheid
op een manier die voor
onmogelijk werd gehouden
Al eeuwenlang zoeken mensen naar de sleutel tot
een optimale gezondheid. Bijvoorbeeld via yoga,
meditatie, lichaamsbeweging, natuur opsnuiven,
gezonde voeding en balans zoeken tussen werk
en privé.
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techniek-m
entalekracht-graduelekoudeconfrontatie

Lezingen en cursus bij
't Oude Raadhuis
Lezing van 20:00 tot 20:45:

Woensdag 29 November 2017
drukwerk printwerk afwerking

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

Voor al uw print- en drukwerk

drukkerijallcolor



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

Avondroodstraat 40 • Eindhoven
(Ingang aan de achterzijde oude school De Boog)

Facebook.nl/hetvossenhol • Tel.: 06 55 82 30 39

Vanaf

41,-

•  Tweedehands en nieuwe kleding 
(baby t/m volwassenen)

• Schoenen • Linnengoed
• DVD’s/CD’s • Etc.

 Het 
Vossenhol

VOOR IEDERS BUDGET

Pure Passie voor 
Schoonheid en Haar!
Schoonheid en Haar advies.
Donderdag 23 november
Vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur.

Ben jij toe aan iets anders?
Ben je het beu wanneer je in de spiegel kijkt. 
Heb je het gehad met een probleem Huid?

•  Wanneer loop je een Schoonheidssalon binnen, voor 
ADVIES ? Producten of behandelingen

•  Is een reinigingsbehandeling wel effectief ?
•  Krijg ik een ACNE behandeling bij Beauty salon 

Esmay vergoed door de zorgverzekering?
•  Gaan mannen ook naar een schoonheidssalon? 
•  Ik zou wel iets anders willen met mijn haar, maar 

wat? 
•  Geen inspiratie? voor een kleur of knip behandeling
•  Welke producten zijn geschikt voor mijn haar? 
•  Wat kost een haarverlenging?  

Welke methode is voor mij geschikt.

•  Misschien staat je vraag er niet bij en wil je hem toch 
heel graag stellen. 

ALLEMAAL VRAGEn DIE WIJ GAAn 
BEAntWooRDEn.

Onder het genot van een hapje en een drankje zal ons 
team alle vragen beantwoorden over producten en 
behandelingen. 
Deze avond krijg je 15% korting op producten en 
50% korting op een keratine behandeling (masker).

ContACt
’t Hofke 137, 5641AK Eindhoven 
Telefoon: 040-2812764 
Email: info@vanderheijdenkappers.nl 
Website: www.vanderheijdenkappers.nl
Donderdagavond geopend tot 20.00 uur op afspraak

KERSTCONCERT 

Misschien wel een vroege aankon-
diging, maar op woensdagavond 
20 december 2017 geeft het 
Eindhovens Muziekcollectief haar 
jaarlijks kerstconcert in de Sint-
Martinuskerk. 
Wij spelen sfeervolle muziek en 
de zang wordt verzorgd door Ellen 
Valkenburg en Paul Kruzemann. 

We beginnen om 19.30 uur, 
de toegang is gratis. 

Na afloop drinken we samen een 
beker warme chocolademelk of 
glühwein. 

U bent van harte welkom. 

ContACt
Martin Luther Kingstraat 2
5653 MG EINDHOVEN
Telefoon: 040-2527518
GSM: 06-51309204
Email: john.sletterink@planet.nl
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Eerste consult (intake, lichamelijk onderzoek,spier-
stress -en hartslagscan) nu voor € 47,- in plaats 

van € 97,- (geldig tot 31-12-2017).

Bel 040-7117 282 om een afspraak te maken 
ruggensteun.com

Beste buurtbewoners,

Graag stel ik mij aan u voor.
Ik ben Anton Stas, afkomstig uit Mol (Belgie).

Al twintig jaar voer ik met veel plezier en 
passie mijn vak uit: Chiropractie.

Vanaf 7 November opent onze tweede vestiging aan de 
Jeroen Boschlaan 2c in Eindhoven. Graag nodig ik u 
hierbij uit om een kijkje te komen nemen in onze zeer 

bijzondere praktijk en nader kennis te maken!

Aanbieding voor de bewoners van Tongelre:

’T HOFKE 137 | EINDHOVEN  |  040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL

Mannen, Uomo, Guys, Homme
UNIEK. INDIVIDUEEL. KRACHTIG. MANNELIJK.

EN DAT ALLES MET EEN ONMISKENBARE STIJL.
Tailor’s made grooming for real men*

5 DAGEN
PER WEEK
VOOR U

GEOPEND!

*Vanaf € 16.95 per blikje
pommade - clay
gum - wax



de Tongelrese
Keuken

Pastinaaksoep met Panchetta

Ingediënten voor 4 personen
* 2 grote pastinaken
* 2 aardappelen
* 1 ui
* 75 gram room
* 8 dunne plakjes panchetta
* 1 groentebouillonblok
* 30 gram boter
* 1 el olie
* peper en zout

Bereiding
1  Pel de uien en hak fijn. Schil de aardappelen en rasp. 

Schil de pastinaken en snijd in kleine blokjes.
2  Smelt de boter in een stoofpan. Fruit er al roerend de 

ui in, zonder te laten verkleuren, en voeg de geraspte 
aardappelen en de pastinaakblokjes toe.  
Laat 5 minuten al roerend bakken. Giet 1 liter water 
in de stoofpan met het groentebouillonblokje, dek af 
en laat 30 minuten op een laag pitje koken.

3  Verwarm de oven voor op 200°C., leg op een bakplaat 

een stukje bakpapier en hierop de plakjes panchetta. 
Bak ze krokant en laat uitlekken op keukenpapier.

4  Neem na 30 minuten de stoofpan van het vuur en 
laat tot lauw/warm afkoelen. Mix met een staafmixer 
tot een fluweelachtige soep. Kruiden met peper en 
zout.  
Doe er de room bij, roer om en zet de soep op een 
zacht vuur. Warm op tot de eerste kookbelletjes 
verschijnen.

5  Neem van het vuur en verdeel over de voorverwarm-
de borden. Voeg de knapperige reepjes panchetta toe 
en dien meteen op.

Geniet van deze heerlijke soep.
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Het komt voor de bus
’Hij of zij’ is voortaan in de New-
speak van het kabinet ’het’ ge-
worden. ’Het komt voor de bus’ 
mag je dus ook gaan interpreteren 
als buurtbewoner die voor de bus 
komt.  
Maar dan leef je toch echt in de 
vorige eeuw!  
De drie B’s en de M zijn foetsie: 
De rechtstreekste stadsBuslijn is 
opgeheven, de postBus wegge-
haald, de Bankautomaat op ’t Hofke 
afgesloten. Ook de weekMarkt bij de 
overweg is richting de stad terug-
getrokken. Is deze tactiek van de 
verschroeide aarde als verdediging 
bedoeld tegen de oprukkende bewe-
gingen van Nuenen?
Hoe moet het nu verder met al onze 

pensionado’s uit de buurt? 
Géen brieven of kaarten meer 
posten, maar alles mailen, app’en of 
andere social media gebruiken?  
Geen flappen meer tappen, maar 
alles pinnen of zelfs contactloos 
betalen?  
Niet meer naar de markt, maar 
naar Marktplaats en boodschappen 
online bestellen?  
Niet meer met de bus, maar Uber 
bestellen? 
Langer zelfstandig thuis blijven 
wonen wordt nog een hele opgave 
voor de generatie van naoorlogse 
geboortegolf die in onze buurt rijk 
vertegenwoordigd is. 
Als beloning voor de oppastaken, 
klussen in huis- en tuin bij de eigen 
kinderen, vrijwilligerswerk bij sport-

verenigingen en culturele instel-
lingen en het steeds meer fungeren 
als pakketjes ontvangstdiensten 
voor de drukwerkende, ’normale’ 
Nederlanders met dubbele inko-
mens, zouden wij archaïsche oudjes 
die nog niet uitgestorven zijn, niet 
enkel ’beloond’ moeten worden met 
belasten van het huurwaardeforfait 
maar door gratis aangeboden bijles.
Met ’gerichte scholing’ kunnen 
we ons als ’digital immigrants’ 
laten helpen om deze kaalslag aan 
faciliteiten te overleven door de ons 
geboden bijstand van de ’digital 
natives’ die we voortgebracht heb-
ben. Gelukkig heeft het nieuwe 
kabinet inmiddels al meer geld voor 
Ontwikkelingshulp gereserveerd, 
Vertrouwen in de toekomst!

Aleks Veldhoen

Het komt voor de bus
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Beste wijkbewoners,
SALTO vindt een gezonde leefstijl 
enorm belangrijk voor de ontwik-
keling van talenten bij kinderen. 
Een paar jaar geleden is het project 
’SALTO Gezond in Beweging’ ge-
start op alle SALTO-scholen. Ook op 
’t Karregat proberen we actief bij te 
dragen aan de bewustwording van 
kinderen ten aanzien van de kracht 
van sport, het belang van voldoende 
beweging, het plezier in bewegen en 
het belang van gezonde voeding. 
Dit jaar hebben we daarom met 
’t Karregat op zondag 8 oktober 
weer meegedaan aan de marathon. 
Het was een groot succes. Een hele-
boel enthousiaste kinderen en veel 
ouders hebben met het wel bekende 
paarse Karregat shirt de IAK City 

Run of de Chiquita Mini Marathon 
meegelopen. Wellicht heb je ze zien 
lopen!?

Marathon Eindhoven 

nieuws van de
Basisscholen

Beste buurtbewoners,
Op basisschool De Boog is groep 
8 voortaan iedere vrijdagmiddag 
bezig om bepaalde vaardigheden te 
leren die nodig zijn in de tijd waarin 
we nu leven. De zogenaamde 21e 
eeuwse vaardigheden. In dit circuit 

op de vrijdagmiddag gaan de leer-
lingen aan de slag met o.a. samen-
werken, programmeren, ontwer-
pend, onderzoekend en ontdekkend 
leren, schaken, kritisch denken en 
mediawijsheid.
Uiteraard willen wij graag laten zien 

waar wij mee bezig zijn. Wij zijn 
altijd op zoek naar wegen om wijk-
genoten en bedrijven met de school 
in verbinding te brengen. Wordt 
u ook enthousiast van dit verhaal 
en heeft u eens (of misschien wel 
structureel) tijd op de vrijdagmid-
dag? Loop dan vooral eens binnen 
om een kijkje te nemen en eventu-
ele mogelijkheden te bespreken!

Team de Boog

ContACt
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
Email: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl

21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden leren

Team Salto bij de mini marathon
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Maandag 9 oktober hebben we 
op basisschool ’t Karregat bezoek 
gehad van de onderwijsinspectie. 
Mevrouw Timmermans kwam op 
onze school voor het vierjaarlijkse 
basisonderzoek. Een routineonder-
zoek waarbij gekeken werd naar vier 
onderdelen: veiligheid, didactisch 
handelen, kwaliteitszorg en kwali-
teitscultuur. 
Ook deze keer hebben we op alle 
gebieden een VOLDOENDE ge-

scoord. Hier zijn we uiteraard erg 
blij mee.
De inspecteur gaf aan dat de basis 
goed is neergezet en door iedereen 
goed wordt ingevuld. Zij zag een 
sterke doorgaande lijn, een team 
dat heel hard werkt en een sterk 
systeem om de kwaliteit te controle-
ren en te borgen. 
Zij gaf ook aan dat er op ’t Karregat 
goed lesgegeven wordt. Dit willen we 
de komende jaren natuurlijk vast-

houden en verder gaan uitbreiden. 
Groetjes,
Basisschool ’t Karregat

Inspectiebezoek

ContACt
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
Email: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl

Zaterdag 9 december 2017 van 
13.00 – 17.30 uur.
De goedheiligman is nog niet 
uitgezwaaid of kerstmis staat 
alweer voor de deur. Om alvast 
in de juiste stemming te komen 
wordt er op het buitenterrein van 
de Wasvenboerderij, Celebeslaan 
30 in Tongelre weer de jaarlijkse 
kerstmarkt georganiseerd. Dat het 
er altijd heel druk en gezellig is, 
weet ondertussen heel Eindhoven 
en ver daarbuiten. 
Het wordt weer een gevarieerde 
kerstmarkt waar eenieder aan zijn 
trekken komt. Deelnemers verko-
pen er hun zelfgemaakte kerstar-
tikelen en/of demonstreren hun 
hobby. Met andere woorden, heb 
je nog een cadeautje nodig of wil 
je de boom en het huis origineel 
versieren, op de kerstmarkt zul je 
zeker slagen. 
Daarnaast is er uiteraard weer van 

alles te beleven. Zo is er een op-
treden van het koor New Balance, 
een expositie van kerstbomen 
van allerlei materialen, lopen er 
dieren rond en zorgen de verlichte 
kramen en vuurkorven voor een 
fijne kerstsfeer. 
De kleintjes kunnen in de kas, die 
ook nog eens feestelijk is aan-
gekleed, volop knutselen onder 
begeleiding van vrijwilligers van 
de Kreakids. En natuurlijk kunnen 
ze meedoen aan een uitdagende 
speurtocht, die is uitgezet op het 
terrein van de kerstmarkt. Dege-
nen die het raadsel weten op te 
lossen, wacht een verrassing. 
Ook een jaarlijkse verrassing is 
wat er in de Schop van de Was-
venboerderij te zien is. Het thema 
dit jaar is Witte Kerst. Wat hebben 
de deelnemers er deze keer van 
gemaakt? Ook wij zijn benieuwd. 
Oh, kom er eens kijken, ...!

Het spreekt bijna vanzelf, maar 
wat is een kerstmarkt zonder 
oliebollen en chocolademelk of 
een glaasje Glühwein! Hapjes en 
drankjes in overvloed. 
Kortom, de Kerstmarkt Tongelre 
lijkt ons ook ditmaal een bezoekje 
meer dan waard.

Tot Ziens op Kerstmarkt Tongelre!

Kerstmarkt Tongelre

Wijkcentrum

’t Oude Raadhuis
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In januari 1974 werd de huidige 
amateurtoneelgroep Thaleia opge-
richt. Elf mensen uit de Don Bosco 
parochie hadden gereageerd op een 
oproep in het Stratums Weekblad 
om een toneelvereniging op te 
richten.
„Aanvang voorstelling! Toi, toi, toi”.
Deze woorden hoor ja al 43 jaar op 
gezette tijden bij Thaleia. Het licht 
in de zaal gaat uit, het doek gaat op 
en samen met de spelers creëren 
licht en geluid voor een paar uur 
een andere wereld.
Een andere wereld: aangrijpend, 
dramatisch of komisch.
Al zo’n 17 jaar repeteren we met 
een twintigtal enthousiaste spelers 
in wijkcentrum ’t Akkertje aan de 
Heezerweg, waarbij we geregisseerd 
worden door een professionele 

regisseur. Dit jaar is dat Oscar de 
Boer, ook actief bij het Parktheater. 
Hij levert bij Thaleia alweer zijn 
vijfde productie af.
In de afgelopen jaren hebben we al 
veel voorstellingen gespeeld, zoals 
Midzomernachtdroom, Les Misé-
rables, One flew over the cuckoo’s 
nest, Romeo en Julia, Motherfocker 
en Koning Lear.
Deze voorstellingen hebben we 
op veel plaatsen vertoond, zoals 
de voormalige Stadschouwburg, 
Tangosalon, Unitas, Theater ’t Klein 
en de laatste jaren bij Carte Blanche.
Dit jaar spelen we voor het eerst in 
de Ilse Wouters Academy op Sectie 
C. En natuurlijk hopen we dat er 
ook veel Tongelrese mensen komen 
kijken op deze unieke locatie in dit 
stadsdeel.

Wij van Thaleia zeggen: „Komt dat 
zien”, dan geven we u een heerlijke 
avond/middag theater.

24, 25 en 26 november op locatie 
Sectie C, Ilse Wouters Academy. 
Kaarten: www.toneelthaleia.nl

Toneelvereniging Thaleia deze maand 
met de voorstelling Poppenkast op 
Sectie C.

Op vrijdagavond 6 oktober 2017 
is er op de Van Gorkumlaan een 
gezellige bijeenkomst geweest. 
Mevrouw Coolen had hiervoor 
een wens ingediend bij Nationale 
Ouderendag Eindhoven. Ze wilde 
graag met de hele flat, 55 voor-
deuren, een kop koffie drinken. 
Mevrouw Coolen vindt het fijn om 
de flatbewoners te ontmoeten, 
zodat ze weet met wie ze samen in 

de lift staat of om met hen zomaar 
eens een praatje te maken.
Het comité Nationale Ouderendag 
Eindhoven is samen met eerste-
jaars studenten van de opleiding 
Toegepaste Gerontologie aan de 
Fontys Hogeschool en studenten 
van het Summa College aan de slag 
gegaan om deze wens om te zetten 
naar een gezellige avond. De koffie, 
thee en frisdrank werd gesponsord 

door de EMTé, de overheerlijke ap-
pelflappen erbij door Bakker Meel-

muts uit de Tongelresestraat en ten 
slotte kreeg mevrouw Coolen nog 
een mooi boeket aangeboden door 
De Bloemenkas uit de Pagelaan. 
Mevrouw heeft met meer dan 
40 flatbewoners koffie gedronken 
en een gezellige avond beleefd. 
Mevrouw vertelde na afloop: 
„Ik ben ontzettend verwend. 
Deze avond was precies wat ik 
wilde. Dít was mijn wens.”

Geslaagde ouderendag

Mevrouw Coolen met studenten Mevrouw Coolen met buren
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Inderdaad, het is inderdaad 126 
jaar geleden, dat de huidige
MARTINUSKERK aan ’t Hofke
is ingewijd door bisschop Gods-
chalk van ’s-Hertogenbosch.
Gelegenheid om samen met alle 
kerken van de provincie Noord-
Brabant

ALLE KERKEn oPEn te stellen.

op zondag 26 november a.s. bent 
U allen welkom.

Kom kijken naar de prachtige hou-
ten beelden van eind negentiende 
eeuw. Laat je meeslepen door de 
uitnodigende en verborgen wijshe-

den van de 24 uit steen gehouwen 
kapitelen. Bewonder het majestu-
euze veertiende-eeuwse houten 
kruis, geflankeerd door de beelden 
van moeder Maria en de apostel Jo-
hannes. Maak opnieuw kennis met 
de geheel gerestaureerde Kruisweg, 
bestaande uit 16 grootse schilder-
stukken. Ja, je leest het goed, twee 
staties extra toegevoegd met o.a. ’de 
verrijzenis van Jezus’.
En bewonder de 16e eeuwse 
beelden van onze patroonheiligen 
Martinus en Catharina, beide onder 
de patroonsvlag van onze gilden.

onze kerk is open van 10.30 uur 
tot 16.00 uur.

welkom, medeparochianen
van Tongelre

Honderdvijfentwintig plus één

Bent u op zoek naar 
een origineel cadeau?
De tijd van cadeautjes kopen komt er weer aan. Bent 
u op zoek naar een origineel cadeau,  denk dan eens 
aan de ansichtkaarten van Oud Tongelre. In ’t Oude 
Raadhuis kunt u een setje ansichtkaarten, van alle 
fotoborden welke zijn geplaatst rondom  ’t Hofke, 
kopen voor €2,50.

Lezersinbreng

Weet u als lezer een bijzondere gebeurtenis of 
activiteit in uw directe omgeving die het vermelden  
in ons Wijkblad waard is, laat u dit dan door aan 
ons secretariaat.
U kunt dit doen door een mail te sturen aan: 
rondhethofke@gmail.com
of een brief voorzien van uw adres en telefoon-
nummer deponeren in de brievenbus van 
’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. 
t.a.v. Wijkblad Rond ’t Hofke.
Wij nemen  dan contact met u op.

Rectificatie

In het artikel van de begraafplaatsen in ons oktober-
nummer zijn we vergeten de naam van de fotograaf te 
vermelden, bij deze: Foto’s Jan Bruin

LAAT 
HET ONS 
WETEN!

Sint-Martinuskerk
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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

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

Kerstoptreden oma’s aan de top
Door het koor Oma’s aan de Top wordt een kerstoptre-
den in het Oude Raadhuis verzorgd op 14 december, 
om 19.00 uur.De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Hartelijk dank
Namens Oma’s aan de Top
Oma Ted van Giezen
Ganserd 10, 5641 LX Eindhoven.
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Kerstbrunch
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle kerstbrunch op 26 december 2017 in 
’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 van 11.30 tot 14.00 
uur.De zaal is open om 11.15 uur.
De kosten bedragen € 6,50 per persoon
Aanmelden kan tot 23 december bij ’t Oude Raad-
huis tussen 9.00 uur en 12.00 uur of even bellen 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar 040-2811737

Meesterbrein tongelre

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 15 december 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. 
’Chocolat’ uit 2000 (5 Oscarnominaties) speelt zich 
af in een Frans dorpje. Daar heeft de tijd stilgestaan, 
totdat de mooie jonge moeder Vianne Rocher zich 
er met haar dochtertje vestigt en een chocolaterie 
opent. Door haar welhaast magische gave en warme 
uitstraling verandert Vianne het leven van de dor-
pelingen. En dan verschijnt er ineens ook nog een 
knappe vreemdeling in het dorp, die bij Vianne zelf 
van alles losmaakt.

Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 19 januari en 16 februari.
Koffie of thee € 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.

Kerstbomen versieren
Woensdag 20 december van 14.00 t/m 16.00 uur.
Kinderen tot de leeftijd van 10 jaar kunnen bij 
’t Oude Raadhuis op ’t Hofke 15 samen met de 
Krea kids kerstbomen versieren waarna deze bij 
’t Oude Raadhuis worden neergezet.

Voor kerstbomen en decoratiemateriaal wordt 
gezorgd. 
Als kinderen iets persoonlijks in de boom willen 
hangen dan is dat mogelijk.
 

VOL IS VOL!
dus geef 
je snel op

Krommenbrein: winnaars van 
Meesterbrein 2017
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activiteiten bij Orka
Sinterklaas

Ook dit jaar zal Sinter-
klaas activiteitencentrum 
Orka bezoeken en dat zal 
gebeuren op zondag 
3 december tussen 13.00 
en 15.00 uur.
Aanmelden kan tot en 
met vrijdag 24 november. 
Kosten hiervoor zijn 
€ 2,00 per kind.
Graag een korte om-
schrijving van het kind 
met naam + achternaam, 

leeftijd, welke groep en een leuke tekening voor Sinter-
klaas. Dit aanleveren tegelijk met betaling uiterlijk op 
vrijdag 24 november.
Aanleveren kan elke dinsdag- en donderdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur. 

Lekker eten 3 gangen menu
13 december, aanvang 19:00 uur, kosten € 5,00
Je kunt reserveren via mailadres: 
cook4u.orka@gmail.com

Kinderfilm kijken
Op zaterdag 16 december kun je vanaf 14.30 uur de 
geweldige kerstfilm ’The Polar Express’ komen kijken.
Entree: € 1,50 (drankje en iets lekkers) en het is voor 
alle leeftijden.

Het verhaal:
Kerstavond. Terwijl een jongen in slaap probeert te val-
len hoort hij het geluid van een trein. Wanneer hij naar 
buiten stapt ziet hij een immense trein, die de naam The 
Polar Express draagt. Een conducteur met een snor stapt 
uit een wagon en vraagt of hij op de trein wil stappen. Het 
jongetje twijfelt even maar springt alsnog op de trein, zo 
beleven hij en de andere kinderen een onvergetelijk avon-
tuur. Deze film werd genomineerd voor 3 Oscars.
Film duurt ongeveer 90 minuten en er zal tussendoor 
een pauze zijn van ongeveer 10 à 15 minuten waar ze 
wat te drinken en iets lekkers krijgen. Voor de ouders 
en iedereen die zin heeft, is er de mogelijkheid om 
buiten een glühwein en/of erwtensoep te nuttigen in 
een gezellige kerstsfeer.

orka’s Kerstavond
Ook op 16 december vanaf 20.00 uur is iedereen 
welkom op Orka’s kerstavond. Dit wordt een sfeervolle 
avond met een start bij de vuurkorf onder het genot van 
een glühwein (of natuurlijk iets anders).
Rond 22.00 uur gaan we naar binnen om daar een 
knallend kerstfeest te maken. 
GEWOON GEZELLIG!!!! 

ContACt
Activiteitencentrum orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Email: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl
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Na een lange werkdag is het goed 
vertoeven in de Zegge. Zo ook 28 
september jl.
Na een praatje met de vrijwillige 
molenaar van de Collse Water-
molen, die reeds in 1884 werd 
vereeuwigd door Vincent van Gogh, 
kijk ik met verbazing naar de Kleine 
Dommel. 
Het water is weg! De Kleine Dom-
mel is leeg!

De reden is logisch: er moeten 
onderdelen van de brug, gesitueerd 
achter de molen, vervangen worden.
Daarvoor is de stuw omlaag 

gebracht zodat het water niet 
meer naar de molen kan stromen. 
Zodoende kon er op en vooral onder 
de brug gewerkt worden.

Bijkomend gevolg was echter dat 
het water tussen de stuw en de mo-
len wegstroomde en de aanwezige 
vissen geen kant meer op konden...
Paniek! Dit kon ik niet aanzien! 

Ik heb de molenaar vriendelijk 
bedankt voor het gesprek en ben 
als de bliksem thuis een emmer en 
laarzen gaan halen.

Terugkomend heb ik, inmiddels in 
de stromende regen, een 20 á 25 
tal vissen gered van een nare en on-
nodige dood!
De baarsjes, snoeken, kreeft en een 
modderkruiper heb ik teruggezet 

in het stroomgebied van de Kleine 
Dommel en zelf heb ik voldaan een 
warme douche genomen!!

Groet,
Björn Fredriks

witte wa ut is?
Minder water dan vis
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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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen 
gemaakt van de meest zuivere grondstoffen. 

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



Speeltuin aan de Zwaluwstaartweg

Op 23 september jl. hebben we als stichting onze eerste officiële ac-

tiviteit georganiseerd in de speeltuin aan de Zwaluwstaartweg. Alles 

zat mee, zelfs het weer was prachtig! Ons doel als stichting was om 

buurtbewoners te informeren over onze plannen voor de aanpassing 

van de plantsoenen naar een natuurlijke speeltuin. Geïnteresseerde 

buurtbewoners kwamen kijken en luisteren naar de plannen, onder 

het genot van een kopje koffie of thee en een koek. Heel veel kinderen 

uit de buurt kwamen spelen, snoepen en knutselen. Aan de grote 

tafels op de stoep konden zij een vogelvoeder-pot maken of speksteen 

bewerken.  Aan de vrolijke kinderen en buurtbewoners konden 

we zien dat het een geslaagde dag was. Wij kijken er met een zeer 

voldaan gevoel op terug.

Mocht je op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de 

speeltuin, of denk je op een of andere manier hulp te kunnen bieden, 

kijk dan op onze facebookpagina ’Speeltuin 

Zwaluwstaartweg Tongelre’ of stuur een mail 

naar speeltuinzwaluwstaartweg@outlook.com.

Graag tot ziens! Nicole en Mariëlle, 

Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg

Foto’s: Mariëlle Kuhr-Elzenaar

foto-impressie
Burendag 2017
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
  Zondag 3 december om 10.00 uur  

dominee Elbert Grosheide Avondmaal + cantorij
  Zondag 10 december om 09.00 uur  

dominee Tineke Dronkert Adventsontbijt
  Zondag 17 december om 10.00 uur  

dominee Elbert Grosheide 
  Zondag 24 december om 10.00 uur  

dominee Tineke Dronkert 
  Zondag 24 december om 19.00 uur  

ds. Dronkert/ds. Grosheide Kinderkerstfeest
  Zondag 24 december om 22.00 uur  

ds. Dronkert/ds. Grosheide Kerstnachtdienst
  Maandag 25 december om 10.00 uur  

dominee Elbert Grosheide Kerstdienst
  Zondag 31 december om 10.00 uur dominee  

Tineke Dronkert Oudejaarsdag - zangdienst

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 (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Deze 
zondagen staan aangegeven met ’Jeugdkerk’. In decem-
ber vallen deze zondagen samen met het adventsontbijt 
en de kerstdienst. De jeugdkerkers doen tijdens deze 
diensten mee tijdens de speciale vieringen.

Adventsvespers
Zondag 3, 10 en 17 december worden weer advents-
vespers gehouden. Dit jaar zullen er maar 3 vespers 
zijn, dit in verband met dat de vierde adventszondag 
gelijk ook Kerstavond is. Advent is een tijd van ver-
wachten. De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een 
wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend 
zullen zijn. De vespers beginnen om 19.00 uur in de 
Ontmoetingskerk.

Adventsontbijt 
Elk jaar hebben we in de Protestantse kerkgemeen-
schap Eindhoven Zuid een adventsontbijt. We komen 

dan om 09.00 uur al naar de kerk en beginnen met zijn 
allen aan tafels met een ontbijt. Dit ontbijt gaat daarna 
over in de viering. Tijdens de viering blijven we aan de 
tafels zitten. De kinderen krijgen de gelegenheid om te 
kleuren. Het Adventsontbijt is dit jaar op 10 december. 
Opgeven kan nu al via de mail: eindhovenzuid2015@
gmail.com. Het thema staat in het teken van de Dag 
van de Rechten van de Mens.

Kerstspel
Op kerstavond 24 december om 19.00 uur spelen de 
kinderen van de kindernevendienst weer het kerstspel. 
Iedereen die het kerstfeest een keer op een andere ma-
nier wil horen en meemaken is van harte welkom.
Actuele informatie over programma en activiteiten 
kunt u vinden op https://www.pkn-eindhoven.nl/ 
gemeenten/eindhoven-zuid.

Onderstaande foto van de bloemschikking van de tweede 
adventszondag van 2016. Met bijhorend gedicht.

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
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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 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:

Dopen:
29 oktober: Alisha Strijbos 

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

Letterlijk betekent mindfulness: het 
ervaren van het huidige moment met 
je hart. Afstemmen binnen in je en 
een geluksgevoel ervaren. Door de  
in- en uitademing driemaal te volgen 
breng je de aandacht terug bij jezelf 
en geef je aandacht aan het zaadje 
van vreugde in jezelf. Bewuste aan-
dacht is de weg naar meer innerlijke 
rust en heel-wording.

Mindful leven is een ’aandachtsweg’ 
die je helpt met keuzes maken, voe-
len wanneer iets niet goed is voor 
je. Merken en herontdekken waar 
je energie van krijgt en waar je blij 
van wordt. Als je werkelijk aanwezig 
bent in het huidige moment, dan 
kun je alles in en om je heen accep-
teren zoals het op dit moment is. 
Veranderingen kunnen dan op een 
natuurlijke manier plaatsvinden, 
zonder de strijd, weerstand en 
oordelen die je gewoonlijk nog meer 
lijden bezorgen.
Yoga en mindfulness horen bij 
elkaar, yoga zorgt ervoor dat je een 
gemakkelijke meditatiehouding 

vindt. Zonder ontspannen zitten, 
lopen, staan of liggen kan er geen 
innerlijke rust ontstaan. 
Hoewel er veel boeken geschreven 
zijn over de kracht van mindful-
ness, blijft het iets dat je het beste 
kunt leren door het te doen en het 
steeds te blijven herhalen. In de 
basiscursus leer je dat er verschil-
lende manieren van beoefenen zijn 
waarbij er altijd wel een of meerdere 
oefeningen zijn die bij je passen.

De basiscursus Mindfulness start 
donderdag 7 december om 10.00 
uur. Kosten €80,- incl. syllabus. 
Het zijn 8 lessen van 60 minuten, 
waarmee je een start maakt in aan-
dachtig leven.

Info en aanmelden: 
Prana Yoga Studio 
Corina van Dommelen
’t Hofke 59 5641 AJ Eindhoven 
040-2840430 & 06-27055614
www.pranayogastudio.nl
Recente onderzoeken uit het tijd-
schrift Medisch Dossier:

Meditatie halveert risico 
op beroerte
Mensen met een hartaandoening 
kunnen het risico op een beroerte 
of een fatale hartaanval halveren 
door te gaan mediteren. Medi-
tatie verlaagt het risico namelijk 
met 48 procent, zelfs bij mensen 
met overgewicht en rokers, aldus 
onderzoekers van het Institute for 
Natural Medicine and Prevention 
in Fairfield (Iowa, VS). Ook daalt 
de bloeddruk erdoor en meldden 
de proefpersonen minder stress en 
woede wanneer ze twintig minuten 
per dag mediteerden.

Meditatie tegen chemobrein
Een chemobrein, de geheugen- en 
concentratieproblemen waar men-
sen na chemotherapie vaak last van 
hebben, kan worden tegengegaan 
met behulp van mindfulnessmedi-
tatie. Deze techniek helpt kanker-
patiënten hun cognitieve functies, 
geheugen en algemeen functioneren 
op peil te houden, blijkt uit nieuw 
onderzoek.

Mindful leven, is leven in aandacht
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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 van wild en 

gevogelte tot

HeerliJke stamppot!

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



In 1991 werd de Martinuskerk 
gerestaureerd en vierden we haar 
100-jarig bestaan.
In die dagen, ondanks de sluitingen 
van de Jozef-, Rozenkrans- en Vil-
laparkkerk keken gelovigen van ka-
tholieke huize vol vertrouwen naar 
de toekomst. Met een betrokken 
pastor aan het roer kwamen we sa-
men in de Kleine Antonius of in de 
Martinuskerk. Er zat enthousiasme 
in de werkgroepen en de mensen 
voelden zich thuis bij elkaar.

Toch even verder terug in de 
geschiedenis naar de 18e en 19e 
eeuw: Staatsrechtelijk is er een 
scheiding van kerk en staat en in 
1853 krijgt Nederland weer eigen 
bisschoppen. Zowel hervorm-
den, katholieken, liberalen als 
socialisten gaan zich dan steeds 
meer profileren. Bevlogen leiders 
nemen initiatieven tot armen- en 
ziekenzorg, onderwijs, vakbonden, 
sportverenigingen of cultuurinstel-
lingen. Kerkgebouw, parochiehuis, 
school, schouwburg en café worden 
druk bezocht en zijn bindend èn 
onderscheidend in onze ’verzuilde’ 
maatschappij.
En dan, vanaf de jaren ’50 volgen 
zowel naties, groeperingen als indi-
viduele personen steeds meer eigen 
wegen of hun eigen verantwoorde 
keuzes. 

Nederlanders en ook wij Brabanders 
zijn anders gaan denken en voelen 
over - mag ik het zo noemen - zin-
geving aan het leven en over morele 
vraagstukken: Meer zelf zoekend 
en ontdekkend, minder volgzaam, 

zonder meer spiritueel, maar ook 
minder ’n godsdienst volgend. 
Vanuit ieders eigen zoeken bepa-
len wij meer onze visie op leven en 
dood, op maatschappij en toekomst. 
Daarbij slaan we de handen ineen 
en willen we een wereldwijde sa-
menleving in rechtvaardigheid voor 
al en iedereen.

Wat kan hierin de functie zijn van 
een gebouw of kerk?
De mens is een sociaal ingesteld 
wezen, hij zal zich láten inspireren 
en kán anderen inspireren. Hij zal 
een plek nodig hebben om de ander 
te ontmoeten en vandaar zijn steen-
tje bij te dragen aan de wereld.
Daarbij staat in ons Tongelre 
een kerk die de voorbije jaren en 
eeuwen in zich draagt: Een gebouw 
waar velen zich thuis voelen en 
waar mensen terug mogen dwa-
len naar de mooie liefdevolle en 
troostrijke momenten die zij samen 
hebben mogen beleven en nog 
steeds beleven.

Al ruim 1200 jaar staat in Tongelre 
aanvankelijk ’n kapel, later een ro-
maans kerkje en nu alweer 126 jaar 
de huidige Martinuskerk: Een huis 
van en voor mensen.

Hierbij de uitnodiging om binnen 
te lopen tijdens de OPEN KERKEN-
DAG op 26 november: Maak (her-
nieuwd) kennis met de vele mooie 
beelden, met tal van symbolen of 
verhalen; blijf eens stilstaan bij het 
uit zandsteen gehouwen hoogaltaar 
en ervaar de sfeer van de neogoti-
sche Notre Dame van Tongelre.

Graag speciale aandacht voor de 
uiterst waardevolle beelden van 
Martinus en Catharina, geflankeerd 
door de vlag van hun navolgers, de 
broeders en zusters van de Gilden.
En tot slot bewonder de unieke 
kruisweg, enig in Nederland, met 
’een happy end’, DE VERRIJZENIS. 

125 + 1 = 126 jaar godshuis 
en huis van mensen 
Door Wim van de Wiel

momenten met
Hart, ziel en handen

Sint-Catharina

Sint-Martinus
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Bijencafé
Het Bijencafé is dé plek in Eind-
hoven waar bijenliefhebbers 
elkaar kunnen treffen. Hier krijg je 
antwoorden op je vragen over bijen 
en kunnen ervaringen uitgewisseld 
worden. In het bijencafé van woens-
dag 22 november besteden we 
onder andere aandacht aan oxaalbe-
handeling en winterklussen thuis, 
zoals was smelten, ramen maken, 
lege kasten ontsmetten, enz.
 Het Bijencafé begint om 20.00 
uur in de Wasvenboerderij. De 
toegang is gratis, aanmelden is 
niet nodig.

10 jaar natuurthema-avond: reünie
Het is alweer 10 jaar geleden dat we 
met de natuurwerkgroep de eerste 
natuurthema- avond hebben geor-
ganiseerd voor onze jonge natuur-
liefhebbers. Elke maand een ander 
natuur-item. Van vleermuizen tot 
uilen en van bomen tot insecten en 
hun woningen. Soms was er zelfs 
een gastspreker.
Was jij ook op de eerste avond of 
in het begin van die tijd op deze 

avonden?
We hebben foto’s van bijna alle 
avonden, dus we organiseren een 
soort van reünie, waar we al die 
foto’s de revue laten passeren. En er 
zijn vast leuke foto’s bij waar jij ook 
op staat. We draaien een natuur-
film uit de buurt en we gaan er een 
glaasje natuursap op toosten.

 Kom je ook? Het is voor 
iedereen die al eens een 
natuurthema-avond heeft 
bezocht. De entree is € 2,00 per 
kind. Wij van de natuurwerkgroep 
hopen jullie allemaal weer eens te 
zien!

Kerst bij het Wasven
In de maand december verval-
len onze reguliere activiteiten die 

vervangen worden door inmiddels 
bekende kerstklassiekers. Op 9 
december is de Kerstmarkt Tongelre 
die wij organiseren samen met het 
Oude Raadhuis. Bij verschillende 
kramen kunt u alvast slagen voor 
kerstcadeaus. Ook zijn er optre-
dens van bijvoorbeeld een koor en 
dansoptredens van kinderen en 
de creakids. En natuurlijk loopt er 
levende have rond.
De kinderen kunnen in de kas volop 
knutselen onder begeleiding van 
vrijwilligers van de creakids. En 
natuurlijk kunnen ze meedoen aan 
een uitdagende speurtocht.

 ook wordt op 9 december de 
kerststal in de Schop geopend. Dit 
jaar heeft de stal als thema ’Witte 
Kerst’.

Kerstversieringen maken
Haal de natuur in huis met natuur-
lijke kerstversieringen. En wat is 
er leuker dan dit zelf te maken? Dit 
kan onder begeleiding van experts 
bij het Wasven. Wij zorgen voor 
groen, u zorgt voor bakjes, kaarsen 
of wat u wilt maken. De workshop 
is op 13 december van 19.00 tot 
22.00 uur.

 Het is een inloopavond en we 
zijn geopend van 19.00 tot 22.00 
uur in de kas van de Wasven-
boerderij. Deelname is € 10,00 
per persoon incl. koffie of thee. 

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij.
Met kerst gooien wij het bekende programma van 
activiteiten om, om plaats te maken voor onze echte 
kerstklassiekers. Kerstsfeer in het groen bij u om de hoek: 
graag tot ziens bij het Wasven!

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten november & december
Bijencafé 22 november, 20:00 uur Wasvenboerderij

Natuurthema-avond: De Reünie 24 november, 19:00 uur De Schop

Kerstmarkt Tongelre 9 december van 13:00 tot 17:30 uur

Kerstversieringen maken 13 december van 19:00 tot 22:00 uur 
De Kas

Kerst bij de Gasterij 25 & 26 december 

Oliebollenverkoop 29 t/m 31 december
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Aanmelden kunt u bij natuurwerk-
groep@wasven.nl.

Kerst bij de Gasterij
Met kerst kunt u bij de Gasterij 
genieten van heerlijke gerechten 
van de bekende kwaliteit met 
ingrediënten uit eigen tuin en regio. 
Op eerste Kerstdag kunt u genieten 
van een diner. Het is mogelijk om 
op twee tijden aan te schuiven: wij 
serveren het driegangenkerstdiner 
vanaf 16:00 uur en vanaf 19:00 
uur. Onze koks hebben een speciaal 
menu samengesteld met bijvoor-
beeld een pastinaaktorentje met 
schorseneren als voorgerecht, een 
bio-runderbavette als hoofdgerecht 
en stoofpeercrumble na. Maar er 
is nog veel meer keus en er is een 
kinderkerstmenu. 

Op tweede Kerstdag serveren wij 
een brunch van 11:30 tot 14:00 
uur. U kunt dan kiezen uit vele 
koude en warme gerechten, soep, 
brood en desserts.
 Voor een beschrijving van de 

menu’s en voor de prijzen kijkt u 
op onze website. Voor zowel het 
diner als de brunch geldt dat u 
hiervoor moet reserveren. Dit kunt 
u doen via gasterij@wasven.nl of 
telefonisch op 040-7870707.
Maandag 1 januari is de Gasterij 
gesloten.

oliebollen
De oliebollen van het Wasven 
zijn een begrip in Eindhoven en 
omstreken. Al begin december 
oefenen wij voor het juiste beslag, 
de snelle polsbeweging en de ideale 
temperatuur van de olie. En vanaf 
29 december gaan we bakken. Op 
vrijdag 29 en zaterdag 30 december 
zijn de oliebollen te koop van 10.00 
tot 16.00 uur. De winkel en Gasterij 
zijn dan ook open. Op oudejaarsdag 
verkopen wij de bollen van 8.00 tot 
16.00 uur en ook dan zijn de winkel 
en Gasterij open.

 Voor wie niet wachten kan en 
wil voorproeven: dat kan op de 
kerstmarkt tongelre.
De winkel is op zondag 24 
december open van 10.00 tot 
16.00 uur en op zondag 31 
december van 8.00 tot 16.00 uur.

Expositie schilderijen Ivo de Groot
Ivo de Groot schildert nu vijf jaar. 
Hij woont op een woongroep van de 
Stichting Zideris (Huis ter Heide). 
Ivo over zijn werk: „Eerst schilderde 
ik vooral gebouwen en landschap-
pen en sinds kort kun je menselijke 
figuren in mijn werk zien.” 
Ivo stelde zijn schilderijen eerder 

tentoon op bijvoorbeeld kunstmark-
ten en in het Diaconessen Zieken-
huis. Kijk voor meer informatie op 
www.kunstschilder-ivo.com.
 De expositie is te zien tot 
en met 1 januari 2018 op De 
overloop tijdens openingstijden 
van De Gasterij.

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
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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



Dahliaclub Sint-Martinus

Het is weer eind oktober, onze tuin is weer leeg en 
alle knollen zijn uit de grond. Vervolgens zeer zorg-
vuldig gedroogd en opgeslagen voor het volgende 
seizoen. We hebben een heel mooi seizoen gehad.
Heel veel bloemen, een mooie show en een geslaagde 
open dag. Veel mensen hebben op zaterdagmorgen 
onze tuin bezocht en zijn  daarna huiswaarts gekeerd 
met een mooi bloemetje. Het waren heel gezellige 
ochtenden, waar wij volgend jaar beslist mee door-
gaan. Onze tuin wordt nu weer winterklaar gemaakt.
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen.

Namens alle leden van de dahliaclub.

Afgelopen vrijdagavond 27 oktober 
werden mijn kinderen Niels en 
Sofie en ik door hun opa en oma 
uitgenodigd om samen met hun 
grote neef Stan de Halloweentocht 
te lopen in de vlinderbuurt, rondom 
de Avondroodstraat. Niels en Sofie 
zeiden onmiddellijk ja, want zij 
zijn dol op spanning en sensatie, 
gecombineerd met een flinke vleug 
fantasie. En dat is ook wat ze 
voorgeschoteld kregen.
Al speurend door de wijk kwamen 
we langs omgebouwde garages, 
’betoverende’ achtertuinen, 
spannende gangetjes en versierde 

voortuinen. Op de meeste plekken 
werden we getrakteerd op prachtige 
theaterstukjes, uitgevoerd door 
gruwelijk geschminkte en verklede 
bewoners en bij alle deelnemers 
konden we natuurlijk grabbelen in 
de snoeptrommel.
Via deze weg wil ik alle 
deelnemende bewoners van de 
Avondroodstraat en omgeving 
bedanken voor een heerlijk avondje 
spoken. Ik vind het een geweldig 
initiatief en hopelijk gaan jullie daar 
nog jaren mee door.

Maikel Wijn

Een heerlijk avondje Halloween
jeugdhoek
Voor tongelrese jongens en 
meisjes, die een centje willen 
bijverdienen.

Heb je moeite met het maken van 
huiswerk, leren en/of het begrijpen 
van de lesstof? Dan kan ik je vast 
helpen! Ik ben Lisa de Beijer, 
17 jaar en zit in 6 gymnasium van 
het Lorentz Casimir Lyceum; 
ik volg de profielen NT en NG met 
informatica. Graag kom ik kennis 
maken en kijken wat ik voor jou 
kan betekenen. Bel of mail naar 
06 311 52 971 of 
lisa.debeijer@gmail.com

Beste Ouders,
Wilt u graag een keertje samen uit? 
Dan wil ik met veel plezier op uw 
kind(eren) passen! Mijn naam is Am-
ber Nuijts, ik ben 17 jaar oud, zit in 6 
vwo van het Lorentz Casimir Lyceum 
en woon in de wijk Beauregard. Ik 
ben dol op kinderen, de leeftijd maakt 
niet uit!Gezellig knutselen, voorlezen 
en dan naar bed brengen, dat doe ik 
allemaal met plezier. En ik kan ook 
nog eens hele lekkere pannenkoeken 
bakken ;). Bel mij op het nummer: 
040- 2110322. Of stuur een mailtje 
naar: a.nuijts@gmail.com.
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Kleding reparatie en
verstel werkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

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

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

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

 ‘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



loek who’s talking
De oh’s, ah’s en wow’s waren niet 
van de lucht in de Wasvenboerderij, 
toen Vincent Ketelaars de diaseries 
van zijn vader Loek presenteerde.
In een overvolle zaal liet hij nog 
eens de mooie vogelplaatjes zien, 
die zijn vader tijdens zijn leven 
gemaakt had. Ouderwetse dia’s in 
trommels, die hij bij het opruimen 
van het ouderlijk huis gevonden 
had. Dus geen beamer, computer 
en gedigitaliseerde beelden. Vincent 
gaf live commentaar en dat met 
een deskundigheid en flair waarin 
we papa herkenden en waarop die 
dan ook heel trots en wellicht ook 
een beetje jaloers zou zijn geweest. 
Naast de bekende soorten ook 
vogels met mooie namen als rood-
borsttapuit, of wat te denken van 
het pestvogeltje! Als Vincent wilde 
weten hoe het er nu voor staat met 
de betreffende vogels richtte hij zich 
tot de kenners in de zaal, Kees van 
Grevenbroek of Jan Wijn. En net 
zoals bij een tenniswedstrijd volgde 
het leergierige publiek ademloos de 
een-tweetjes van links naar rechts. 
Helaas, hoewel het met enkele 
soorten helemaal niet slecht gaat, 
dreigen vele toch definitief uit het 

Brabants landschap te verdwijnen, 
zoals de patrijs en de korhoender. 
Loek heeft er zijn levenswerk van 
gemaakt om organisaties, ver-
enigingen en overheden hierop te 
wijzen. Op grond van zijn kennis 
van zaken vaak met succes. Maar 
een enkele keer doordat hij de 
grenzen opzocht of net een beetje 
overschreed, zoals bij het pièce de 
résistance van zijn indrukwekkend 
oeuvre, het ijsvogeltje, dat zich een 
visje uitdagend laat smaken op een 
bordje ’Verboden te vissen’. 
Het is alweer twee jaar geleden dat Loek overleed, maar hij leeft voort 

in zijn prachtige foto’s, in de herin-
nering van velen en ook in de boom 
die ter ere van hem is geplant op het 
terrein van de Wasvenboerderij. 
Loek’s jongste kleinkind Fem, 
dochter van Vincent en Caroline 
onthulde de plaquette bij de boom. 
Een hartverwarmende afsluiting 
van een waardige hommage aan een 
grote natuurliefhebber en -bescher-
mer. Dank aan de Wasvenboerderij, 
maar vooral ook aan Loek’s zonen 
Vincent en Govert, die deze mooie 
avond mogelijk maakten.

Paul Brans 

Jongste kleindochter Fem

Dé ijsvogel

De plaquette

Onthulling van de plaquette bij de herinneringsboom
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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

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



Senioren & Veiligheid

tips veilig met financiën
•  Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand 

mee, als u zelf niet meer in staat bent om te pinnen 
of geld te halen. Ook niet aan familie! Misbruik 
begint vaak met kleine bedragen die extra gepind 
worden of geld dat uit uw portemonnee wordt 
gestolen.

•  Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalrekening 
staat. Boek het extra geld over naar uw 
spaarrekening.

•  Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen 
die ’ineens bevriend’ met u willen worden, uw 
vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën gaan 
doen/misbruik maken van uw geld.

Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd:
•  Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld € 50,- 

per week automatisch op gestort wordt en blokkeer 
wel de mogelijkheid om rood te staan. De pinpas 
en de pincode van deze rekening kunnen dan 
gebruikt worden door familie voor het doen van uw 
boodschappen.

•  Heeft u geen familie/vriend die uw financiën 
kan regelen? Dan kunt u ook een professioneel 
bewindvoerder/mentor inhuren. Deze persoon regelt 
uw geldzaken en moet daar verantwoording over 
afleggen.

tips veilig pinnen
•  Accepteer geen hulp bij het pinnen.
•  Kijk om u heen of er niemand te dicht bij u staat. 

Vraag anders om afstand/privacy.
•  Pin indien mogelijk binnen uw geld. Let ook daar op 

dat niemand met u mee kan kijken.
• Ga dicht op de pinautomaat staan.
•  Scherm bij het invoeren van uw pincode met uw hand 

of portemonnee de pincode af.
•  Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en geld eerst 

weg voordat u wegloopt.
•  Regel een dagopname limiet bij uw bank van 

bijvoorbeeld € 200,- per dag. Standaard staat deze 
limiet namelijk op ongeveer € 1250,-.

•  Geef NOOIT aan iemand uw pinpas en/of pincode!
•  Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag dan uw bank 

naar andere mogelijkheden.

tips veilig thuis/veilig pinnen
•  Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of 

de (digitale) deurspion.
•  Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze 

correct. Als u binnen bent, is de haak altijd open.
•  Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets 

aan als u niets besteld heeft omwille van uw eigen 
veiligheid. Neem voor de buren alleen iets aan als u 
dit heeft afgesproken. 

•  Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld 
en dit afgesproken is (pin dan op een veilige manier - 
laat u niet afleiden en scherm uw pincode goed af).

•  Geef aan niemand uw pinpas of pincode (ook niet aan 
bedrijven).

•  Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor 
bijvoorbeeld een collecte.

•  U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, maar 
vertrouw er niet volledig op! Het is namelijk moeilijk 
om de echtheid ervan vast te stellen. Bel bij twijfel 
altijd naar het desbetreffende bedrijf.

•  Heeft u toch de deur open gedaan voor een 
onbekende? Spreek dan af dat deze persoon 
terugkomt wanneer er iemand bij u is.

•  Ga niet in op een verzoek van een onbekende (kind, 
nette vrouw/man) met een smoes, zoals vragen om 
een glaasje water, gebruik maken van de telefoon of 
het toilet, een bloemetje aannemen of een nieuwe 
bewoner die de kamer wil bekijken.

•  Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de deur 
achter u, zodat er geen handlangers achter uw 
bezoek naar binnen kunnen sluipen.

•  Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets 
te halen! Laat u niet afleiden.                               

politie Update
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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



Advies over financiële veiligheid kunt u verkrijgen bij 
de volgende instanties:
•  Bij uw bank over o.a. instellen daglimiet en 

betaalservices.
•  Bij uw notaris over levenstestament en volmachten.
•  Bij Mentorschap Nederland over mentorschap en 

bewindvoering, telefoonnummer 030 - 230 71 90.
•  Bij Veilig Thuis over zaken met betrekking tot 

(vermoedens van) financieel misbruik. Tevens 
meldpunt, telefoonnummer 0800-2000 (ook 

anoniem). 
Voorkomen is beter dan genezen

Bij spoed/verdachte situatie 112
Geen spoed/melding doen 
0900-8844
Veilig thuis 0800-2000
Blokkeren alle bankpassen 
0800-0313

SPREEKUUR/ContACt WIJKAGEnt
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag van de maand is er 
spreekuur in ’t Oude Raadhuis tussen 18:30-19:00 uur. 
Daarnaast kunt u de nieuwe wijkagenten bereiken via:
Ronald van de Heuvel 0900-8844 of via ronald.van.den.heuvel@politie.nl

Berichtgeving van het 
Leefbaarheidsteam
Tijdens de vergaderingen van het Leefbaarheidsteam 
wordt een veelvoud aan onderwerpen besproken. 
Om u op de hoogte te houden van wat er speelt in de 
wijk, plaatsen we hier een samenvatting  van wat er is 
besproken.

Buurtpreventie
De buurtpreventie bij de Vlinderflats komt goed op 
gang, dus ook in die wijk zult u binnenkort opgeleide 
lopers van de Buurtpreventie tegenkomen.
We vertrouwen erop dat hiermee de veiligheid in de 
wijk nog verder zal verbeteren.
Succes aan alle nieuwe lopers!

Sociale cohesie
Tijdens de vergaderingen hebben we ’sociale cohesie’ 
als vast terugkerend onderwerp. Onder dit onderwerp 
scharen we alle activiteiten en ideeën die de betrok-
kenheid in de wijk kunnen verbeteren.
Afgelopen maanden hebben we verschillende initi-
atieven gezien: op Burendag (23 september) was er 
een activiteit voor kinderen en andere buurtbewoners 
rondom het speeltuintje aan de Zwaluwstaartweg. 
Daar konden kinderen naar hartenlust knutselen en 
spelen, terwijl de volwassenen keken en luisterden 
naar de plannen voor de nieuwe, natuurlijke speeltuin 
in de plantsoenen naast de bestaande speeltuin.
Er waren verschillende Halloween-tochten in onze 
wijk, veel moeite werd gestoken in griezelige figuren 
en toestanden en kinderen deden hun best om in hun 

engste verkleedkleren zoveel mogelijk snoep op te 
halen.
In de wijk rond de Vlinderflats wordt gewerkt aan een 
’kindergroep’. Er worden activiteiten georganiseerd 
rond sinterklaas en kerst.
Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd in de Toeloop, in het verleden was er al een 
bijeenkomst over ’Dementie’ en in oktober was er een 
bijeenkomst met als thema ’Levensbeëindiging’. 
 
Facebook
Wist u dat we als Leefbaarheidsteam ’t Hofke een 
eigen Facebook-pagina hebben? 
Daarop kunt u lezen wat er speelt in de wijk en u kunt 
er relevante berichten plaatsen.
Zoek op Facebook naar Leefbaarheidsteam ’t Hofke.

Snelheidsmeting Wolvendijk
Afgelopen maanden zijn er snelheidsmetingen ge-
daan, zowel met als zonder feedback aan de bestuur-
der. Bij beide metingen kwam de gemiddelde snel-
heid uit op 52 km/u bij een toegestane snelheid van 
50km/u. Uiteraard zijn er uitschieters naar boven en 
we hopen natuurlijk dat iedereen ook rekening houdt 
met de veiligheid van de andere weggebruikers daar.

Volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op 11 december 
2017 om 20.00 uur in het Oude Raadhuis.
Heeft u punten die u belangrijk vindt voor de wijk, wilt 
u aansluiten als lid of wilt u gewoon eens aanschuiven 
bij een vergadering? U bent welkom, aanmelden mag, 
maar is niet noodzakelijk.
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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
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Foto: Ad Boets

Gelukkig dat het licht bestaat
en dat het met ons doet en praat
(vrij naar Hans Andreas)
 
En wàt het met ons doet en hoe, 
laten de leden van Fotoclub 
’t Karregat op hun jaarlijkse 
tentoonstelling zien.
Naast het hoofdthema ’LICHT’ 
wordt een bijzondere serie over 
’Spreekwoorden’ getoond, samen 
met ’Vrij werk’. De opening van 
de expositie was op zaterdag 18 
november om 14.00 uur. 
 

Laat u verwonderen door de leden 
van Fotoclub ’t Karregat. Het werk 
wordt geëxposeerd in Tuincen-
trum Soontiëns, Urkhovenseweg 
570, 5641 KX Eindhoven.

Openingstijden: maandag 20 tot 
en met zaterdag 25 november 
van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
Op de zaterdagen en de zondag 
zijn veel leden van de fotoclub 
aanwezig voor een persoonlijke 
ontvangst.

Fotoclub ’t Karregat

Poster Ad Boets

Beste redactie,
In de tweede week van 
oktober kreeg ik net als veel 
andere bewoners in Ton-
gelre een aankondiging van 
Enexis Netbeheer dat ik een 
slimme energiemeter zou 
krijgen. Moet dat en wil ik 
zo’n ding wel en wat is er 
mis met mijn huidige gas- 
en electriciteitsmeter?
17 oktober kwam een 
monteur van BAM met de 
2 meters, kleine digitale 
kastjes, die draadloos met 
elkaar communiceren en die 
gegevens doorsturen naar 
Enexis Netbeheer. Alleen 

door er apparaten en software aan te koppelen wordt 
het een slimme meter. Voor wie?
Na een paar uur waren ze gemonteerd, maar er moest 
ook nog een controle op de gasleidingen worden 
gedaan en toen bleek dat ik een gaslekkage had op de 

binnenleiding. Geen gas dus. Nooit iets van gemerkt 
cq. geroken. U bent niet de eerste klant met een gaslek, 
vertelde de monteur. Waar blijft dat gas dan vroeg ik 
me af, hoeveel gas is dat überhaupt en wat als ik een 
kruipruimte had gehad, zat ik dan op een tijdbom? 
Vragen genoeg. Wooninc gebeld. De volgende dag heb-
ben twee monteurs alles nog eens doorgemeten met de 
conclusie dat er een nieuwe gasleiding getrokken moet 
worden vanaf de meter naar de cv-ketel en gasfornuis. 
De dag er op zijn die leidingen aangebracht, op de 
muren van halletje, toilet, keuken en berging. Afzuig-
kap kan nu niet meer. Bij het boren voor een zadeltje 
boven het gaskookplaat boren ze door de waterleiding, 
vinger erop, kraan open, afsluitkraan onder wastafel 
zit keivast, dus in het gemeenschappelijke halletje de 
hoofdkraan dicht. Half uur later werkte alles weer per-
fect, kon ik weer koken en onder de douche.
Tegelijk ook nog monteurs van Reggefiber over de vloer 
gehad om het kastje aan de muur te vervangen t.b.v. 
telefoon en televisie. Als straks alle gaten zijn gevuld, 
aangesmeerd en gewit, dan hebben we dat ook weer 
gehad. Vraag me nu af bij hoeveel mensen in Tongelre 
men nu ook problemen had met het gas.  
 
John Muermans

Slimme energiemeter

Op zondag 19 november is er van 
11.00 uur tot 13.00 uur weer de 
jaarlijkse speelgoedbeurs.
Voor € 1,50 kunnen jongens en 
meisjes tot 15 jaar een tafeltje hu-

ren om hun speelgoed te verkopen. 
Vanaf 10.00 uur is de zaal in 
’t Oude Raadhuis aan 
’t Hofke 15 geopend zodat je tijd 
hebt om je tafeltje in te richten. 

Kom op tijd want er is maar een 
beperkt aantal tafeltjes beschikbaar. 
Je kunt je vanaf 25 oktober aanmel-
den per email bij henri.van.vroen-
hoven@on.nl.  
De speelgoedbeurs is niet toe-
gankelijk voor handelaren.

Reminder: Speelgoedbeurs
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AANMERKING
ACHTEROPRAKEN
ARTISJOK
BOVENBUURMAN
DAMPKRING
EETLUSTREMMER
EIROND
ETALON
EUVEL
GARDENIA

GRAPPENMAKER
GROEIPROCES
HANDPEER
HOOGGEPLAATST
LANTAARNPAAL
LEUGENAAR
MACRAME
MAESTRO
MAGISTRAAT
MEDEDELEN

MENGSEL
MERENDEEL
MIKMAK
NAALDENKOKER
NEKSLAG
NIJGEN
NOORDERLICHT
OMARMING
ONDERTEKENING
OVERBRENGEN

PANIEK
PEDICURE
SEMINAR
STRIJDBAARHEID
STUDIE
TERRORIST
WAARBINNEN
ZWEETBAND
ZWEMKAMPIOEN

De overgebleven letters vormen een AUTOMERK

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 december 
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 
adverteerders of door het wijkblad.

oplossing van vorige maand is: StAARtWIEL
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Annemie Rikken
Tafelbergstraat 58

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

woordzoeker November
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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.

Basis cursus Mindfulness 
start donderdag 

7 december, 10.00 uur.
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
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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

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

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

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


