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RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

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

Voor al uw bloemen en planten!

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

ANDRÉS

FLOWER CORNER

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 • ﬂowercorner1952@outlook.com

Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078

van de Redactie
We staan er goed voor. Misschien
kunnen we nog even genieten van
de lente en daarna komt de zomer,
een veelbelovend jaargetijde.
Voor de bewoners van de Hofstraat
ziet de toekomst er ook bijzonder
zonnig en positief uit. Nadat ze jarenlang actie hebben gevoerd tegen
de geluidsoverlast van het spoor,
komt er nu een oplossing. Geen
geluidswal want dan zouden ze het
uitzicht op het mooie landschap
missen, maar een pakket geluidsisolerende maatregelen die door
Rijkswaterstaat wordt gefinancierd
en per woning vastgesteld. Eindelijk
is het zover dat de herrie van het
spoor wordt aangepakt en kan er
in de Hofstraat een feestje gevierd
worden. Wij zijn heel blij voor hen,
eindelijk rust!!!
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Juni 2018, wat gaat de tijd snel.
De schooljeugd heeft er bijna al
weer een jaar opzitten. Voor de
examenkandidaten kan het nog een
hele spannende tijd worden.
In mei hebben ze tijdens de examens menig uurtje in spanning

zitten zwoegen. Zij hebben moeten
bewijzen dat ze de leerstof beheersen en klaar zijn voor een volgende
stap. Wij hopen dat ze succesvol
zijn geweest en dat hun inzet met
een schitterend diploma wordt
beloond zodat er feest gevierd kan
worden. Als we veel vlaggen met
schooltassen in onze straten zien en
we horen zo nu en dan luidruchtige
feestklanken (na ettelijke jaartjes
hard werken, moet dat kunnen!),
dan zijn heel wat examenkandidaten dolgelukkig, want ze zijn
geslaagd!!! Dat is een felicitatie en
een feestje waard. En na een heerlijke welverdiende vakantie wensen
wij hen heel veel succes voor de
toekomst!
Veel leesplezier!
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Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

Mooi
EigenWens

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

Mooi en

onderhoudsvriendelijk

wens
Maatwerk
Maatwerk naar

persoonlijke

meer dan

jaar
100
vakmanschap
Kanaaldijk Noord 113 • 5642 JA Eindhoven • 040 281 35 69 •
info@kluijtmansnatuursteen.nl • www.kluijtmansnatuursteen.nl

& traditie

Tabaksspeciaalzaak behaNdeleN
Natuurlijk

Natuurgeneeskundig therapeut
RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Daalakkersweg 22
5641 JA Eindhoven
Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN
vergoeding
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl

de Wisselpen

Maandelijkse rubriek die 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.

Iedere ochtend rond kwart over zeven fiets ik richting
Evoluon. Ik fiets langs het spoor, langs het PSV stadion
en het laatste stukje door de Trudostraat, om uiteindelijk
bij De Blécourstraat aan te komen. Bij School23 van het
Summa College, want daar werk ik.

Ik geef les aan anderstaligen.
Mijn leerlingen komen uit de
hele wereld: China, Syrië, Eritrea,
Turkije, Somalië etc.
Ze krijgen Nederlands, maatschappijoriëntatie, beroepenoriëntatie,
koken, techniek en nog een aantal
vakken. Ik leer ze Nederlands en
zij leren mij Arabische woorden,
bijzondere gewoontes en ze laten
mij Nederland door hun ogen
zien. Ik lach, ik huil, ik verbaas en

buurtvrouwen naar de film in het
Oude Raadhuis. De dames daar
zorgen iedere keer voor bijpassende
hapjes. Enge film, enge hapjes,
romantische film, romantische
hapjes. Mijn man zingt op maandag
verwonder me. Ze vertellen mij hun met het Tongelrese Projectkoor en
ik borrel regelmatig met drie buurtvluchtverhaal, ze vertellen mij wie
ze achter hebben gelaten en wie ze vrouwen uit de Krommenbeemd.
Een aantal keren per week sport ik
verloren hebben. Ze vertellen mij
bij Fitther. Waar Helma, als mijn
hun dromen. Maar bovenal lachen
sportcoach, mijn vorderingen streng
we. We lachen om Nederlandse
in de gaten houdt.
klanken die moeilijk uit te spreken
zijn, we lachen om Nederlandse uit- Alles op loopafstand en alles
drukkingen en gewoontes. We leren bekend en geliefd. Ieder jaar zit ik
in het team Krommenbrein bij de
nieuwe uitdrukkingen zoals de tijd
vliegt en de dagen erna hoor ik door Pubkwis in het Oude Raadhuis.
de school vaak: „de tijd vliegt juf…” Ik hou van Tongelre, woon er al 25
jaar. Onze drie dochters elk jaar
Ik leer ze dat ON voor een woord
naar kindervakantieweek De Beuk
NIET/GEEN betekent. Onduidelijk
gebracht, waar ze nu zelf actief als
is niet duidelijk. Onvoldoende is
leiding zijn. En natuurlijk jaren
niet voldoende. „Oke, juf, dus onmeegelopen met de avondvierdaagweer betekent geen weer”….
se. Geboren en opgegroeid in Strijp,
Ik vertel ze over politiek, over congestudeerd en verliefd geworden in
tact maken met meisjes, over seks
en over het Nederlandse onderwijs- Utrecht. Kinderen groot gebracht in
Tongelre. Mijn wereld, de wereld;
systeem.
wat een mooie mensen kom ik er
Rond half vijf fiets ik weer richting
tegen.
Tongelre. De grote wereld wordt
weer klein en overzichtelijk. Ik haal
Ik geef de wisselpen door aan
mijn brood bij Bakker Meelmuts,
Angelique van Bokhoven.
laat mijn haar knippen bij kapper
Roland en heb een moestuintje aan
Els Weijtens
de Loostraat. Soms ga ik met wat

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
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Tongelrese
Natuurwijzer
In de ban van de berm
In het centrum wordt intensiever
gemaaid
Sommige mensen houden van
kort gemaaid gras langs de wegen.
Dat ziet er dan strak uit.
(Alleen het zwerfafval blijft wel
een puntje!).
Om het zo te behouden, kost de
berm behoorlijk wat geld aan onderhoud. De maaikosten zijn dan
behoorlijk hoog per m2.
Maar, mede door anders denken
en de bijkomstigheid dat er flink
bezuinigd moest worden in onze
gemeente, is het bermonderhoud
extensiever geworden op plaatsen waar dat mogelijk is. Voor de
biodiversiteit zeker een voordeel.
Twee en soms zelfs maar één keer
per jaar maaien en afvoeren van
het gras, maakt het juist dat de
bermen langzamerhand geschikter
worden voor meer bloemen. Het
is namelijk zo: als je het gemaaide
gras steeds afvoert, verschraal je
de bodem en daar houden weer de
bloemen van; die zullen er steeds
meer groeien en bloeien met de
jaren én het is nog goedkoper ook!
En met bloemen krijg je insecten.
In parken maar ook in het

centrum wordt wel intensiever gemaaid. Daar moet gerecreëerd en
gespeeld worden door kinderen.
Intensiever maaibeheer geldt ook
voor kruisingen en rotondes, waar
de verkeersveiligheid natuurlijk
wel belangrijk is.

Kale Jonker

zult versteld staan van de kleuren,
maar ook van de insecten die er
leven. Er groeien zelfs wilde orchideeën. Soms moet je gewoon eens
even stoppen en/of afstappen,
want dan zie je het pas goed.
Papaver Je kan er zomaar van in de ban
raken, ik in ieder geval wel!
Er groeien zelfs wilde orchideeën Geniet ervan!
Kijk maar eens als je wandelt of
fietst, wat er zowat allemaal bloeit Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
in de bermen van Tongelre of
elders. Zie hoe mooi het is waar
het maaien extensiever gebeurt. Je

Adderwortel
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Korenbloem

Tuintip van juni:
De vijver onder controle
Door Jeroen Soontiëns

Nu het voorjaar een eindje op weg is, kunt u beoordelen of uw vijver de afgelopen winter goed heeft
doorstaan. De plantengroei is op gang gekomen en in
een gezonde vijver zorgt dit voor helder vijverwater.
Bij vijvers die niet helemaal in balans zijn, is er vaak
sprake van troebel water en veel algengroei. Om dit te
verhelpen en voorkomen vindt u hieronder een aantal
praktische tips.

Waterkwaliteit
Voor een gezonde vijver is de kwaliteit van het water
van groot belang. Op het tuincentrum kunnen wij de
hardheid en zuurgraad van het water eenvoudig voor
u controleren. Bij een lage hardheid of hoge zuurgraad
stagneert de plantengroei. U kunt dit corrigeren met
een hardheidsverhogend product, zoals GH-plus.

Waterplanten
Behalve zuurstofplanten zijn er vele soorten planten die
graag in de oeverzone van de vijver groeien. Oeverplanten zou een betere naam zijn, omdat deze planten het
beste groeien met alleen de wortels in het water, ondiep dus. Als u een oeverrand in de vijver hebt, kunt u
de planten hierin aanplanten met vijveraarde. Bovenop
De bodem als basis
Breng als bodemlaag in de vijver uitsluitend vijversub- de vijveraarde brengt u een laagje split of grind aan om
de aarde vast te houden. Dit voorkomt dat de aarde in
straat aan en geen vijveraarde. Vijveraarde is rijk aan
voedingsstoffen en wordt op deze diepte nauwelijks be- het water komt. U kunt ook plantmanden gebruiken in
diverse afmetingen.
nut door waterplanten. De voeding komt vrij en is een
bron van algen. Vijversubstraat is een voedingsbodem
voor het bodemleven dat afgevallen blad en plantenresten afbreekt. U kunt dit bodemleven verbeteren door
het aanbrengen van bacterial.
Zuurstofplanten
Waterplanten die helemaal onder water groeien heten
zuurstofplanten, omdat ze zuurstof afgeven aan het
water. Belangrijker is dat deze planten heel goed zijn
in het opnemen van voedingsstoffen uit het water. En
bij voedselarm water heeft u geen last van algen, dus
helder water. Zuurstofplanten kunnen goed groeien als
de waterkwaliteit in orde is.

Nostalgische foto van een SSN
(Stoom Stichting Nederland)
Stoomtrein die langs de Hofstraat richting Venlo
op weg naar een stoomweekeind in Trier (D) om
10.15 uur op donderdag 26-04-2018 voorbijsnelde.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

Groetjes, Co Teijken

De Snoeshaan
Een vreemde ’vogel’ is hier afgebeeld
er is twijfel over zijn bestaan
en al zijn de meningen zeer verdeeld
kent iedereen wel een rare… Snoeshaan.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
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

Jouw Haar is Onze Passie

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

momenten met
Hart, ziel en handen
De weg van de liefde
door Wim van de Wiel

Bisschop Michael Curry

Ook ik word, tijdens het huwelijk van prins Harry met
Meghan, meegesleept door de preek van bisschop Michael
Curry. Vol enthousiasme brengt hij de kracht van liefde
onder woorden en wijst jou en mij een weg naar een
nieuwe wereld. Graag laat ik jou meegenieten, zij het
ingekort, van enkele delen van zijn preek.

In de volgende zinnen omschrijft bisschop Curry de kern
van het Christen-zijn: „Eens werd door een geleerde
aan Jezus van Nazareth gevraagd om de essentie van
de woorden van Mozes uit te leggen. Hij greep terug
op de oude schriften en zei: „Heb God lief, heb uw
naaste lief, en heb ook uzelf lief.”
Iemand zei ooit dat Jezus de belangrijkste
revolutionaire beweging in de geschiedenis van
de mensheid begon: een beweging gegrond in de
onvoorwaardelijke liefde. Een beweging die eist
dat mensen leven in die liefde, en zo niet alleen
hun eigen leven veranderen, maar het leven van de
wereld zelf.
Vergelijkbaar met de droom van Maarten Luther King
in 1968, schetst de bisschop Curry zijn beeld van de
toekomst:
„Als u me niet gelooft, sta dan even stil en beeldt
u zich het volgende in. Stelt u zich een wereld
voor waar liefde de weg is. Stel u zich huizen en
gezinnen voor waar liefde de weg is, buurten en
gemeenschappen waar liefde de weg is. Stelt u zich
overheden en landen voor waar liefde de weg is,
bedrijven en commercie waar liefde de weg is. Stelt
u zich deze oude, vermoeide wereld voor waar liefde
de weg is, onzelfzuchtig, opofferend, verlossend.”

Tenslotte wijst de bisschop ons geestdriftig Liefde als de
weg naar een nieuwe wereld: „Als liefde de weg is, dan zal
er op deze aarde nooit meer een kind met honger naar
bed gaan. Als liefde de weg is, dan zal gerechtigheid
De bisschop raakt de kern van Maarten Luther Kings
op ons neerdalen als een machtige stroom, dan zal
droom: „We moeten de kracht van liefde ontdekken,
rechtvaardigheid als een eindeloze beek vloeien, dan
de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen,
is armoede verleden tijd. Als liefde de weg is, dan
dan kunnen we van deze wereld een nieuwe wereld zal de aarde een toevluchtsoord zijn, dan zullen we
maken, want liefde is de enige weg.”
onze zwaarden en schilden neerleggen, zullen we
ons met oorlog niet meer bezighouden. Als liefde
Vervolgens beschrijft hij de liefde als kracht: „Onderschat de weg is, dan is er ruimte voor al Gods kinderen.
die kracht niet. Doe er ook niet te sentimenteel over. Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron
Als u me niet gelooft, denk dan eens terug aan het
is voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters,
moment dat u voor het eerst verliefd werd. De hele
kinderen van God, een nieuwe menselijke familie.”
wereld leek te draaien om u en uw geliefde.
Liefde gaat niet alleen om een jong stel. De kracht
Maarten Luther King had gelijk: „We moeten de liefde
van de liefde blijkt uit het feit dat wij hier allemaal
ontdekken, de verlossende kracht van liefde. En als
zijn. Twee jonge mensen werden verliefd en hier
we dat doen, dan maken we van deze oude wereld
zitten we dan. Liefde is echter meer dan dat.”
een nieuwe wereld.”
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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

het verhaal
Over Jiwani
Op 14 april jl. is in Amsterdam in
de Kleine Zaal van het Concertgebouw de Nederlandse finale van het
Steinway Pianoconcours gehouden.
Maar liefst drie jonge Eindhovense
pianisten kwalificeerden zich voor
die finale. De presentatie van die
finale was in handen van Dieuwertje
Blok.
De eerste deelnemer was de 10-jarige Jiwani Ledder. Jiwani woont
in Tongelre en zit op De Boog in
groep 8. Vandaar dat we, zonder de
andere Eindhovense deelnemers te
kort willen doen, hier wat aandacht
aan haar willen schenken.
Toen ze nog een baby was draaiden
haar ouders klassieke muziek in
haar kamer, waardoor Jiwani altijd
rustiger werd. Op haar vierde nam
ze deel aan een proefles viool en
piano. Uiteindelijk was het voor
Jiwani duidelijk, de piano was HET
instrument voor haar.
Ze is begonnen in Eindhoven bij

Maria Le Piano Studio. Hier heeft
ze vanaf 2011 tot 2016 met veel
plezier lessen gevolgd.
In 2016 mocht ze auditie doen bij
de Young Musicians Academy in
Tilburg en tot op heden volgt zij
daar wekelijks lessen bij Jelena
Bazova, vakdocent piano. Er worden
gedurende het jaar veel concerten
gegeven op verschillende locaties
om ervaring op te doen met optredens voor publiek.
Jiwani is nu 11 jaar en heeft nog
niet aan heel veel concoursen meegedaan. In 2017 heeft ze deelgenomen aan het Archipel Muziekconcours en de derde plaats behaald.
Ze oefent dagelijks minstens anderhalf uur. Ze zou wel vaker willen
oefenen, maar dat is lastig in een
gehorig huis.
De droom van Jiwani is om concertpianist te worden, maar advocaat
vindt ze ook een boeiend beroep.
Jiwani is geboren en getogen in
Eindhoven. Ze heeft een zusje,

Masayu van 9 jaar en een broer Eldo
van 23. Jiwani luistert graag naar
klassieke muziek, maar ook naar
popmuziek. Hobby’s van Jiwani zijn
dieren; ze is dol op de natuur, tekenen en lezen. Ze heeft twee ratjes en
daar speelt ze wel eens voor. Jiwani
gaat ook graag naar pianoconcerten.
Haar favoriete componist is Chopin,
maar eigenlijk vindt ze dat veel
componisten mooie stukken hebben geschreven.
Hoe loopt deze finale af voor de
Eindhovense deelnemers?
In de categorie tot en met 10 jaar
eindigt Jiwani op de tweede plaats.
De eerste plaats in die categorie is
voor stadgenote Julia Nefedov.
De 14-jarige Connie Lou, gymnasium-leerling aan het Lorentz Casimir Lyceum, behaalt in de categorie
tot en met 16 jaar de tweede plaats.
(Dit artikel is gemaakt op basis van
een artikel uit het ED en informatie
van de vader van Jiwani.)
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’Op ’n juni zaterdag’

Dit is de titel van een film die in
2012 gemaakt is over de Handelse
processie: de bedevaart van Valkenswaard naar Handel.
In het voorjaar van 2011 ontstond
het idee om eens per 10 jaar deze
jaarlijkse bedevaart voor het nageslacht vast te leggen.
Al vele eeuwen (voor het eerst in
1714) vertrekt op zaterdagochtend
in het voorlaatste volle weekend in
juni de processie van Valkenswaard
naar Handel.
Brabant en dus ook Valkenswaard
werden in die tijd geteisterd door
vele besmettelijke ziektes. De
geestelijkheid in Valkenswaard
stimuleerde daarom de bevolking
om op bedevaart naar Handel te
gaan omdat daar vele wonderen
plaatsvonden.
De geschiedenis van Handel als
bedevaartsoord van Maria start
begin 13e eeuw als een schaapsherder iets ten zuiden van de

huidige kerk in Handel een uit hout
gesneden beeldje vindt, dat Maria
voorstelt. De bevolking begon al
snel het beeld te vereren omdat er
genezingen plaatsvonden die men
toeschreef aan het beeldje.
De oudste processie naar Handel
is die vanuit Gemert waarvan de
eerste vermelding stamt uit 1499.
Dit jaar vindt de bedevaart van
Valkenswaard naar Handel plaats
op zaterdag 16 juni, waarna op zondag 17 juni de omgekeerde route
wordt gelopen door een lange stoet
pelgrims gevolgd door een 30-tal
paarden met huifkarren.
Ook een aantal mensen uit het bezorggebied van ons wijkblad loopt
elk jaar weer mee.
De doorkomst op ’t Hofke is op
zaterdag omstreeks 9.00 uur en op
zondag rond 17.00 uur.
Het is ieder jaar weer een indrukwekkend gezicht om de bijna 2000
wandelaars voorbij te zien komen
die met hun eigen gedachten en
motivatie, biddend, zingend, pratend, zwijgend en groetend op weg
zijn.
De route start om klokslag 06.00
uur in Valkenswaard en gaat via
Aalst, Eindhoven, Nuenen, Lieshout
en Gemert naar Handel en is 40
kilometer lang. Het is alleen jammer dat we op ’t Hofke de paarden
met huifkarren niet meer kunnen
begroeten zoals dat vroeger wel het

geval was. Uit veiligheidsoverwegingen mogen de paarden niet meer
de twee overwegen op de Tongelresestraat oversteken. Zij splitsen zich
daarom tijdelijk voor de rondweg
van de wandelaars af om via de
Berenkuil, Celebeslaan en daarna
de Pagelaan bij de kruising met de
Wolvendijk weer aan te sluiten.
De film ’Op ’n juni zaterdag’ duurt

ongeveer een uur en is voor geïnteresseerden zeer de moeite waard
om te bekijken. U kunt hiervoor
naar de website: https://www.handelseprocessie.nl. Daarna klikt u op
’nieuws’ en vindt u onderaan op de
pagina de link: Bekijk de Film ’Op ’n
juni zaterdag’
P.S. We hopen dat langs de route die
de wandelaars lopen de Tongelrese
vlag weer wordt uitgestoken om hen
zodoende welkom te heten.
Jan van den Bosch
Foto’s: Sjaak Kommers
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Braderie weer succes
Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag,
werd voor de 27ste keer de braderie
op ’t Hofke gehouden. Om zes uur
werden de kramen opgebouwd en
trokken er nog wat donkere wolken
over ’t Hofke. Ook meldden zich de
eerste bezoekers en handelaren.
Het weer was de gehele dag prima
tot misschien iets te warm en er
kwamen weer veel bezoekers. Veel
van deze bezoekers hebben ooit
in Tongelre gewoond en zien de
braderie als een soort reünie. Veel
kraamhouders komen ieder jaar
terug. Er zijn er zelfs die nu al voor
de 27ste keer hebben meegedaan.
Door de verkenners van de St.
Fransgroep werden marshmellows
geroosterd en kon men meedoen
aan spijkerbroek hangen. De dweilband, Tiswa, deed weer haar best
om de sfeer te verhogen.
Al met al een geslaagde dag, die
mede mogelijk wordt gemaakt door
de medewerking van de bewoners
van ’t Hofke. Zij zijn het die om 6
uur wakker worden van het geram-

mel van de kramen bij het opbouwen en zij verwijderen ieder jaar
tijdig hun auto, zodat de kramen
opgebouwd kunnen worden en de
bezoekers over straat kunnen lopen.
Zij zijn het ook die eigenlijk de
gehele dag aan huis gebonden zijn,
omdat ze niet met de auto bij hun
woning kunnen komen. Bewoners,
hartelijk bedankt.
De oplettende bezoeker heeft beslist
opgemerkt dat er minder kramen
stonden dan andere jaren. Dit geldt
niet alleen voor onze braderie maar
ook voor andere braderieën en voor
de weekmarkten. Dacht men eerst
dat het de crisis was die dit veroorzaakte, maar nu blijkt dat er toch
minder handelaren en hobbyisten
op de braderie staan. Laten we hopen dat dit de komende jaren weer
beter wordt.
Tot ziens op de braderie in 2019.
Jan Swinkels
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Tongelre heeft zijn
Eigen buurthelden
Mei, een rustige maand voor onze
buurthelden
Door de vakantie en verschillende
feestdagen is mei een relatief rustige maand voor onze buurthelden
geweest. Desalniettemin hebben zij
zich ook deze maand weer voor de
volle 100% ingezet tijdens verschillende activiteiten.
Allereerst kregen onze buurthelden
deze maand hun eerste les in judo.
Elke maandagmiddag geeft Kim
judo aan kinderen van verschillende
leeftijden in gymzaal De Toeloop.

Vallen werkt op de lachspieren

Vallen zonder de hulp van Kim
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En deze keer was er een speciale les
georganiseerd voor onze buurthelden. Een enkele buurtheld had al
ervaring met judo (de groene band!).
maar voor de anderen was dit toch
echt een nieuwe ervaring.
Kim begint met uit te leggen dat
judo een verdedigingssport is.
Een judoka valt dus nooit als eerst
aan! Verder gelden er een tweetal
belangrijke regels bij judo:
Bij judo doen we elkaar geen pijn.
Bij judo geven we een grens aan; als
het gevecht te heftig wordt, tikken
we af door de ander driemaal op de
rug te tikken. De ander stopt dan
onmiddellijk.
Bij judo zijn ook de valtechnieken
belangrijk. Vallen op een veilige
manier zonder zelf geblesseerd te
raken. Kim laat - in slow motion
- zien hoe dit veilig te doen. Maar
voor onze buurthelden is vallen
toch wel eng. En Kim helpt ze hier
ook bij. Wat zeker voor sommigen
op de lachspieren werkt.
En natuurlijk gaan onze buurthelden het vallen vervolgens zonder
hulp van Kim oefenen. Is toch echt
wel even wennen. Maar uiteindelijk

krijgen ze het toch onder de knie.
De volgende oefening leert onze
buurthelden hoe een tegenstander
’neer te werpen’. En dat is natuurlijk
het absolute einde! Misschien dat
we in simpel Nederlands ’pootje
lappen’ noemen, maar onze buurthelden gaan onmiddellijk fanatiek
te werk. Er wordt getrokken en geduwd. De T-shirts hebben het zwaar
te verduren. De tegenstander zal en
moet tegen de grond. En natuurlijk
is dat onderling dolle pret.
De les van Kim werd afgesloten met
wat ik voor het gemak maar ’judotikkertje’ noem. Hierbij moeten
onze buurthelden op handen en
knieën zo snel mogelijk van de ene
kant naar de andere kant van de
mat komen. Een is ’tikker’ en moet
een ander proberen op zijn rug te
leggen.
Lukt dit, dan heb je twee tikkers,
net zo lang tot iedereen af is. Nou,

uitje georganiseerd naar JumpXL in
Gestel. Hier is een voormalige kerk
omgebouwd tot trampolineparadijs
en hier konden onze buurthelden
zich volledig uitleven. Bijgevoegde
foto’s mogen voor zich spreken.

Judo-tikkertje

dit tikkertje werd dus zeer fanatiek
gespeeld en leverde grote hilariteit
op.

De maand mei werd afgesloten met
pure gezelligheid. De laatste dinsdag van de maand was een team-

JumpXL in Gestel

De maand juni wordt een drukke
maand voor onze buurthelden.
Meer dan wekelijks is een activiteit gepland, waaronder de derde
wijkactie en op dinsdag 19 juni
vanaf 15.30 uur zal de burgemeester in Orka onze buurthelden hun
diploma overhandigen.
Voor juni is dus een uitgebreid
verslag gepland.
Marga Baeten

JumpXL in Gestel
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MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN
Voor informatie bel (040) 263 11 27

NIEUW IN TONGELRE

Begeleiding en training voor kinderen
√
√
√
√
√
√
√

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

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

De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl
www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

Chineng Qigong Eindhoven

Chinese bewegingsleer voor ontspanning,
balans, vitaliteit en gezondheid

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Info en aanmelden:
Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven
• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

Di. t/m vrij.
Zaterdag

10:00 tot 20:00 uur
10:00 tot 16:00 uur

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Wimperextensions
Massages

24/7 online afspraak maken
Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven | Tel. : 06-45288556 | www.happyskin.nl

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket
’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487

Nieuwe koning
Op zondag 6 mei vond het Koningschieten van het Sint-Martinusgilde
plaats. Na de opluistering van de
H. Mis bij de Mariakapel aan de
Loostraat en de vendeldemonstratie
aan het kerkelijk en burgerlijk gezag
vertrok het gilde naar het gildehuis
in de Bogten waar om 14.30 uur de
strijd om het koningschap begon.
Gildevriend Jos Rovers schoot als
eerste, waarna 7 gildeleden streden
om de titel.Bij het 23ste schot
schoot Martijn van den Dungen de
vogel naar beneden en mag hij zich
voor 2 jaar koning van het gilde
noemen.
Nieuwe koning Martijn van den Dungen

Burgerkoningschieten
Op kermiszondag 5 augustus organiseert het SintMartinusgilde wederom het Burgerkoningschieten.
Inwoners van Tongelre worden van harte uitgenodigd om mee te doen.
Wie wordt de nieuwe Burgerkoning en volgt Paul
Rietbergen op? Inloop 13.00 uur en onder het genot
van een hapje en een drankje zal om 14.00 uur de
aanvang zijn van het schieten op de bekende locatie
van het St. Martinusgilde aan de Aalbersepad/Oude
Muschbergweg in de Bogten.

Herinnering aan Trees Aarts-Brouwer
Op 21 april overleed Trees Aarts in
de leeftijd van 84 jaar. Samen met
haar man Nico woonde ze vanaf
1959 in het houten huisje aan de
Loostraat, hun Aartsparadijs. Zij
was een hartelijke vrouw, die 12½
jaar meehielp op het Eetpunt, toen
nog in het Oude Raadhuis.
Ook was zij een fanatieke deelneemster aan de fietstochten voor
ouderen.
Maar haar leven werd voor het
overgrote deel bepaald door de zorg
voor haar drie ernstig gehandicapte
kinderen. Wat moet het voor haar

Burgerkoning 2017 Paul Rietbergen

moeilijk zijn geweest om hen niet te
kunnen zien opgroeien in de Loostraat. Trees was erg gelukkig met
haar kinderen en deed er ook alles
aan omdat aan hen en iedereen te
laten weten.
De kracht en levenslust waarmee
ze deze zware opgave volbracht,
dwingt enorme bewondering af.
Trees, het is niet onze verdienste
maar we zijn er toch erg trots op jou
gekend te hebben. We wensen je
man Nico en zoon René veel kracht
toe. Laat hen in hun goede herinneringen aan jou de inspiratie vinden
om verder te gaan.
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Rug of nekklachten?
Bel voor een afspraak!
040 - 7117 282
Ruggensteun
Jeroen Boschlaan 2c

Prikkel uw zintuigen
Een unieke ervaring
Laat u verrassen
U bent van harte welkom
ruggensteun.com

Verjong uw huid!
Vraagt u zich ook wel eens af waarom de tijd bij het uiterlijk van sommige mensen stil lijkt te staan
en bij anderen juist sneller lijkt te gaan? Ontdek het geheim om er jonger dan u leeftijd uit te zien
dankzij onze nieuwe behandeling met de Galvanic spa!
Prijzen:
1 behandeling 1 35,3 behandelingen 1 105,NU VOOR 2 90-, MET 15% KORTING!
10 behandelingen voor 1 350,NU VOOR 2 280-, MET 20% KORTING
Als u nu voor de kuurbehandelingen kiest,
ontvangt u dezelfde korting op de producten
als op de gekozen kuur.

Bent u klaar om
er jong uit te zien?
BEAUTYSALON ESMAY VINDT U BIJ VAN DER HEIJDEN KAPPERS
’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL/SCHOONHEIDSSALON
U VIND ONS OOK OP FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/BEAUTY-SALON-ESMAY

DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

De bij blij, wij blij
Onlangs is in het Europees parlement besloten tot een verbod van
neonicotoïden in de landbouw.
Het gif zit zo in elkaar dat het zich
verspreidt door de hele plant als het
met gif behandelde zaad ontkiemt.
Dat betekent dat ook stuifmeel en
nectar giftig worden. Bijen worden
zo aan het gif blootgesteld. Omdat
het om een zenuwgif gaat werkt het
in op hun zenuwgestel. Ze raken
erdoor gedesoriënteerd, kunnen het
nest niet terugvinden of zijn niet
meer in staat om aan andere bijen
door te geven waar nectar te halen
valt.
De afname van 75% van de insecten
in minder dan 10 jaar is zorgwekkend. Wanneer het niet goed gaat
met de bijenvolken, gaat ook ónze
leefomgeving achteruit.
Het houden van bijen maakt je
bewust van de waarde van het hele
ecologische systeem. Je leert vanzelf
of en wanneer wat bloeit, welke rol

het weer speelt, over grondwaterstand en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Iedere schakel heeft
een functie in het grote geheel. Het
draait niet alleen om de voedselproductie voor de mens, maar ook
om biodiversiteit in het algemeen.
Onder biodiversiteit of biologische
diversiteit verstaan we de graad van
verscheidenheid aan levensvormen
binnen een gegeven ecosysteem.
Insecten zijn weer belangrijk voedsel voor vogels en andere dieren.
Zonder insecten [en zaden] is onze
leefomgeving dood.
De bijenhouders van imkervereniging Sint Ambrosius Eindhoven
houden jaarlijks een open dag in
het kader van de landelijke Open
Imkerijdag. Dit jaar valt die op zondag 15 juli. Op deze dag zijn imkers
aanwezig om te vertellen en te laten
zien hoe onder meer het leven van
de honingbij is ingedeeld.
Bijvoorbeeld dat er in een volk

maar één koningin is en dat de rest
voornamelijk uit vrouwelijke bijen,
werksters, bestaat. In de periode dat
de oude koningin vertrekt met een
deel van het volk worden de mannelijke bijen geboren. Deze darren
oefenen met elkaar wie het langst
stil kan hangen om vervolgens als
een pijl uit de boog weg te schieten.
Dit doen zij om de jonge koningin
tijdens de eenmalige bruidsvlucht te
kunnen bevruchten.
Ook zal zeker de varroa-mijt ter
sprake komen. Een parasiet die zich
ontwikkelt in het broed van de bij
om zich vervolgens vast te klampen
aan de volwassen bijen en ze zodanig te verzwakken dat ze gevoelig
worden voor allerlei virusziekten.
Een strijd voor de imker en de bij.
Uniek is het project DigiHive dat in
2015 gestart is door drie studenten
van TU/e en is voortgezet door de
verenigingen Ambrosius in Eindhoven en Veldhoven. Door gebruik
te maken van sensoren wordt data
verzameld over de situatie in de
bijenkast. Deze informatie kan
afgelezen worden via smartphone of
computer zonder de kast te openen.
Voor meer informatie zie ook
www.digihive.nl.
Iedereen, jong en oud, die meer wil
weten over wilde bij of honingbij
nodigen we van harte uit in onze
bijentuin aan de Loostraat 9,
5641JR in Tongelre. Er is dan
natuurlijk ook honing te koop.
Op onze website eindhoven.bijenhouders.nl is het hele programma
voor die dag te vinden.
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
 Zondag 17 juni om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide
 Zondag 24 juni om 10.00 uur
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 1 juli om 10.00 uur
dominee Margit van Tuijl, Avondmaal
 Zondag 8 juli om 10.00 uur
dominee Petra Speelman, Jeugdkerk
 Zondag 15 juli om 10.00 uur
dominee Tineke Dronkert

agnosticisme en Godsbeelden tot avonden over Judas,
het Avondmaal en in breder PGE-verband de ’kerk van
de toekomst’. We zijn blij dat velen aan een of meerdere activiteiten hebben deelgenomen. De kerkenraad
is al in gesprek over het programma voor het volgende
seizoen waarin we weer rekenen op enthousiaste
deelname.

Afsluiting Jeugdseizoen

Op zondag 24 juli is de afsluiting van het jeugdwerkseizoen. Dan is de laatste bijeenkomst van de Jeugdkerk. De kindernevendienst heeft op zondag 3 juni een
uitstapje. Tijdens de diensten in de vakantie is er ook
Tijdens alle kerkdiensten die om 10.00 uur beginnen is kindernevendienst, maar niet volgens het leesrooster
er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderneven- van Kind en Zondag.
dienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk Elke twee jaar gaan we op Pelgrimsweekend. Een weekend
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd.
wandelen waarbij het jaarthema van de gemeente een rol
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’.
speelt. Bijgaande foto is van een aantal deelnemers tijdens
een wandeling in het weekend dat we hadden in de buurt
Dienst rond Iconen (17 juni)
van Posterholt onder Roermond.
Arie Jurling, die ons helaas eind vorig jaar plotseling
ontvallen is, had een passie voor iconen. Hij kon daar
uiterst boeiend en inspirerend over spreken. Vlak voor
zijn sterven heeft hij een boekje samengesteld met
meditaties over 14 iconen die zoals hij schrijft „een niet
weg te denken plaats in mijn leven innemen.”
Als titel heeft hij het boekje ’Reisgenoten’ meegegeven.
Het boekje is een uitnodiging om mee te kijken en mee
te denken.
In de dienst van 17 juni willen we een aantal iconen uit
dat boekje tonen en zijn bespiegelingen daarbij weergegeven, ingebed in een liturgie die daarop is afgestemd.

Terugblik

Het seizoen 2017-2018 ligt voor het grootste deel
achter ons. Als gemeente kunnen we terugblikken op
vele mooie en inspirerende bijeenkomsten, zo ook op
de gespreksgroepen en andere leermomenten. Ongetwijfeld is het rijtje onvolledig: van Bijbelstudie over
de Psalmen en Marcus, Bibliodrama, gesprekken over
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 dinsdagmorgen een Eucharistieviering 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 dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige
babbel.

Familiebrichten:
Uitvaarten:
3 mei Manda van de Poel (Jansen) 79 jaar
16 mei Nettie Oomes-Herijgers 89 jaar

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

Ariens Toneel
Op 30 juni om 17.30 uur zal er op
het veld van de Avondroodstraat
een ’Wagenspel’ worden opgevoerd door Ariëns Toneel.
De toegang is gratis, dus kom allemaal genieten!
Neem wel een eigen dekentje of
stoeltje mee om op te zitten.
Naast genieten van het Wagenspel proberen we wat geld in
te zamelen voor toekomstige
activiteiten in en om de speeltuin
aan de Zwaluwstaartweg. We zullen daarom drankjes en knabbels
aanbieden tegen een klein prijsje.
Het opgehaalde bedrag zal volledig
worden gebruikt voor activiteiten
georganiseerd door de Stichting
Speeltuin Zwaluwstaartweg.
Heeft u vragen of suggesties?
Stuur ons gerust een mail via
speeltuinzwaluwstaartweg@
outlook.com
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Voor Particulier en Bedrijf

Contact:
Ed de Moor
Tel.: 06 19807755
Tel.: 06 55921150
ed@akala.nl
Eindhoven, Tongelre
www.diensten.akala.nl

klussen binnen en buiten
Huis, bedrijf en vakantie
Dier en Voeding
Chauffeurs diensten
Huismeester onderhoud
ICT oplossingen
www.birdfood.nl

www.petzoo.nl

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten
❉ Borduren
❉ Haakpaketten
En heel veel accessoires
Openingstijden:
Maandag
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur

U kunt ons vinden op: Urkhovenseweg 17a Eindhoven (in het pand van ASF Nails) Tel: 040 - 29 82 274

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

Pedicurepraktijk Jacqueline

Persoonlijk advies op maat per telefoon of e-mail,
wanneer het u uitkomt, ik regel alles voor uw reis.
Ik sta voor u klaar, voor en tijdens de reis!
Uw vakantie boekt u bij

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856
pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

www.facebook.com/lucillemijnreiskennis • www.mijnreiskennis.nl
E-mail: lucille@mijnreiskennis.nl • Telefoon: 06 411 530 66
Mijn ReisKennis is aangesloten bij ANVR, SGR en Calimiteitenfonds

de Tongelrese
Keuken
Aardbei*amandelcrêpes
Ingrediënten voor 4 personen
* 20 g boter
* 3 eetlepels suiker
* ca. 8 el sinaasappelsap
* 75 g bloem
* 2 eieren
* 125 ml melk
* 500 g aardbeien
* 4 eetlepels amandelschaafsel
* zout
* poedersuiker
* een paar muntblaadjes
* een beetje olie
Bereiding
1 Smelt de boter en laat hem een beetje afkoelen.
Karamelliseer 2 eetlepels suiker goudbruin.
Blus de karamel af met het sinaasappelsap en kook
de karamel al roerend los.
Laat het mengsel afkoelen.
2 Roer de bloem, 1 eetlepel suiker, een snufje zout,
de 2 eieren en de melk door elkaar. Roer de boter
erdoorheen en laat het beslag ca. 20 minuten rusten.

3 Maak de aardbeien schoon, halveer ze en meng ze
met de karamelsaus.
4 Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan met anti-aanbaklaag. Neem het schaafsel uit de
pan.
5 Giet een beetje olie in de hete pan en schenk er 1/4
van het beslag in.
Bestrooi de crêpe met 1 eetlepel amandelschaafsel en
bak deze aan beide kanten goudbruin.
Bak op deze wijze 4 crêpes en houd ze warm.
6 Vul de crêpes met wat aardbeien en de rest van de
aardbeien en amandelschaafsel over de crêpes.
Garneer de crêpes met poedersuiker en wat muntblaadjes.
Geniet en eet smakelijk.
Clasine en Jack

Chris van Helvoirt 1943-2018
Op 9 mei 2018 hebben veel
Tongelrenaren tijdens een drukbezochte dienst afscheid genomen
van Chris van Helvoirt. Chris werd
op 31 december 1943 geboren in
de Baarsstraat in Gestel en kwam
uiteindelijk via de Mesdagstraat,
’t Hofke en de Muschbergweg op
de Wolvendijk in Tongelre terecht.
Daar bouwde hij samen met zijn
vrouw El, van 1999 tot 2002 hun
eigen huis, wat voor hen een echt
thuis was.
Timmeren en metselen was niet
alleen zijn beroep maar ook zijn
hobby. Er zijn in Tongelre heel veel
huizen waar Chris zijn gouden

handen iets hebben gemaakt.
Ook voor een goed advies kon je
altijd bij hem terecht.
Een probleem kon niet complex
genoeg zijn of Chris had er een
oplossing voor en hij legde haarfijn
uit hoe je het aan moest pakken.
Een van zijn verborgen talenten
was dan ook ’lesgeven’.
Behalve werken genoot hij van
kaarten, biljarten, buurten en als
El genoeg aandrong, ging hij mee
op vakantie.
Tongelre verliest in Chris een
vakman met een gouden hart op
wie je kon bouwen.
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
José Kip, 100e vrijwilliger ’t Oude Raadhuis!

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met
de eigen werkgroepen van ’t Oude Raadhuis hebben we
José Kip als onze 100e vrijwilliger mogen begroeten.
José helpt ons als interieurverzorgster. Het Bestuur
heeft haar op deze avond een bos bloemen aangeboden en een speciale medaille! Na drie maanden bij ons
actief te zijn kunnen we ook gerust stellen dat we blij
zijn met José.
José zelf zegt: „Ik vind het leuk om iets voor de buurt
te doen en hoop dat ik op een andere dag nog wat hulp
krijg voor het schoonhouden van ons buurthuis. Ik voel
me hier ook al aardig thuis, je krijgt er ook wat contact
en gezelligheid voor terug!”
Ondanks dat er door diverse omstandigheden weer
vrijwilligers gestopt zijn zal José toch de boeken ingaan
als onze 100e vrijwilliger! Samen met alle vrijwilligers
zijn we trots op wat we samen in T
 ongelre neerzetten.
Ook benieuwd? Kom eens langs of binnen!

Zoek je
contact?
Bel of mail
ons!

Agenda
 Maandagmorgen
- Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
 Maandagmiddag
- Fiets- & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 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
aanwezig 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
kaarten of een ander spel te doen.

José Kip 100ste vrijwilliger

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail henri.van.vroenhoven@on.nl
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Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 15 juli organiseren we weer een
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een kwaliteitsfilm, houden een pauze
en zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film.
De laatste film vóór de zomervakantie is
’The Bucket List’ (2007).
Een excentrieke miljonair (Jack Nicholson) en een
arbeider (Morgan Freeman) ontmoeten elkaar op
een speciale kankerafdeling in een ziekenhuis. Beide
mannen zijn terminaal ziek en hebben niet lang meer
te gaan. Op een dag besluit het oude tweetal om
uit het ziekenhuis te ontsnappen om de lijstjes met
dingen die ze ooit nog hadden willen doen te gaan
uitvoeren. Komisch drama met geweldig acteerwerk
door twee oude rotten.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige
avond: 21 september, 19 oktober, 16 november en
21 december.
Consumptieprijzen volgens de consumptielijst.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen, Mieke en Tini
Peters

volwassenen. De bar en het terras zijn open en er
is ook live muziek! Kraamhuur: 25 euro per kraam
en een borg van 5 euro die je na afloop terugkrijgt.
Voor inlichtingen en/of reserveringen kun je contact
opnemen met ’t Oude Raadhuis.
Bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur,
telefoon 040-2811737 of stuur een e-mail naar:
henri.van.vroenhoven@on.nl.

Dankjewel voor iedereen die de
22e Avondwandelvierdaagse weer tot
een groot succes gemaakt heeft.

Alle lopers, begeleiders, brigadiers en alle andere
vrijwilligers. Leerkrachten en ouders die samen met
Albert Heijn, Jumbo en Plus elke avond heerlijke versnaperingen hebben verzorgd. Bakker Van Woensel
die zelfs de route uitbreidde met een rondje door de
bakkerij en voor iedereen een heerlijke appelflap toe.
De voetbalclub Tongelre waar de lopers een kijkje in
hun clubhuis konden nemen, het toilet gebruiken en
wat konden drinken.
Fitther Fysiotherapie met een leuk parcours voor hun
praktijk. Als klap op de vuurpijl heeft het Eindhovens
Muziekcollectief op de laatste avond onze wandelaars met hun muziek verwelkomd.
Tot volgend jaar!
Marianne Kommers en Fransje Rovers
(organisatoren Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis).

Kom je ook?
Als bijdrage in
de kosten
vragen we €1,50
per persoon.

Bevrijdingsmarkt

Zondag 16 september is er op ’t Hofke van 12.00
tot 17.00 uur, rondom wijkcentrum ’t Oude Raadhuis, de traditionele ’Bevrijdingsmarkt’. Ongeveer
45 kramen van particulieren met leuke spulletjes en
lekkere hapjes, diverse attracties voor kinderen en

Zij stonden vorig jaar op de omslag
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foto-impressie
Wandelvierdaagse
De avondwandelvierdaagse van 14 t/m 17 mei 2018

Foto’s: Jan Bruin
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activiteiten bij Orka

Live muziek middag bij ORKA wordt
’open podium’!

Op zondagmiddag 20 mei was er de eerste muziekmiddag bij ORKA met live muziek uit de wijk! Wat
een geluk met het heerlijke weer en met het talent in
de wijk! Dank aan de muzikanten Hans, Riet, Vivian,
Fleur, Bob, Rebekka en (andere) Hans, versterkt door
Stefan! De heerlijke ’kampvuurliedjes’ nodigden uit tot
meedoen: een jonge danseres, een ukelele-speelster en
zangeres sloten spontaan aan om een nummer mee te
spelen, geweldig!
Geïnspireerd door jullie enthousiasme is er op zondagmiddag 8 juli aanstaande een officieel Open podium
bij Orka!
Bij deze is iedereen die graag muziek maakt van harte
uitgenodigd voor dit OPEN PODIUM om een of meer
muzieknummers te spelen. De zondag-muziek-middag
op 8 juli duurt van 14.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur.
Wil je aanhaken bij de muzikanten van 20 mei (die
een paar keer bij elkaar komen om nummers door te
nemen)? Laat het even weten via info@orkacentrum.nl,
dan nemen we even contact met je op.

Gelukkig hebben we onze zuiderburen

Het WK voetbal staat voor de deur. Het Nederlands elftal is helaas uitgeschakeld,
maar om aan de behoefte
van de voetballiefhebbers
tegemoet te komen, biedt
Orka de mogelijkheid om
gezamenlijk naar twee
wedstrijden van België te
kijken! Zie de agenda voor
de data en tijden.

In verband met de zomervakantie is er in juli en augustus géén Cook4U, we gaan in september weer vrolijk
verder. Zien we jullie dan weer?
Mocht je het leuk vinden om een keer mee te koken
als jonge kok (11 jaar en ouder), kom dan gezellig een
keertje meedraaien. Mail even naar cook4u.orka@
gmail.com.
Neem gerust een kijkje op de nieuwe website voor alle
activiteiten in Orka : http://www.orkacentrum.nl.
Heb je tips over wat je nog meer wil weten via de website? Mail ze aan info@orkacentrum.nl.

Juni 2018
Zondag 10 juni
Woensdag 13 juni

Rommelmarkt en muziek in Orka van
13.00-18.00 uur
Cook4U

Maandag 18 juni

België-Panama op groot scherm vanaf
16:30 uur open.

Zaterdag 23 juni

België-Tunesië op groot scherm open
vanaf 13:00 uur.

Juni 2018
Zondag 8 juli

Live muziek in ORKA: Open Podium
14.00-18.00 uur, neem je instrument
gerust mee

Contact
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl
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de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

Kindertherapie

Therapie voor kinderen die kampen met
problemen op het gebied van contact,
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

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

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
en tijdens de brei- & haakclub

Welkom in onze
nieuwe winkel

COMPLETE BRIL MET OOGMETING!
BRIL OP STERKTE

voor veraf óf dichtbij

MULTIFOCALE BRIL
met leesgedeelte

MULTI-PLUS BRIL

met breder leesgedeelte

COMPLEET

COMPLEET

COMPLEET

€49
€99
€149

Kom naar onderstaande Eyelove-verkooppunt:
ETOS Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B
EINDHOVEN
Tel. 040-243 1946
Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za)

www.bloemendalwol.nl
daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

Gratis parkeren

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

Weer een Eindhovense musical in de maak?

Bij het Tongelrese projectkoor Werk
in Uitvoering bruist en borrelt het
weer van de creativiteit! Na de uitvoering in pand P in oktober 2016
van hun eerste musical ’Beslist’ met
zes keer een uitverkochte zaal hebben ze de smaak zozeer te pakken
gekregen, dat na een ietsjes rustiger
2017 het projectkoor dit jaar weer
voluit werkt aan een nieuwe muziektheatervoorstelling.
Het belooft een stuk te worden vol
met familie-intriges, hilarische
momenten en prachtige zang!

O ja, en er was iets met een erfenis… Hoe het afloopt weet niemand,
zelfs de familie niet.
De voorstellingen vinden plaats in
Pand P aan de Leenderweg 65 in
Eindhoven op 25, 26, 27 en 28 oktober en 2, 3 en 4 november 2018.
Kijk voor meer informatie
op http://www.laatstedans.nl.
Als extra ondersteuning voor deze
voorstellingen, organiseert het koor
op 16 juni een karaokeavond in de
kantine van de stichting Aan de

Meet, Amazonenlaan 4 te Eindhoven, aanvang 20.00 uur. Een unieke
mogelijkheid om samen met onze
koorleden gezellig te zingen onder
het genot van een hapje en een
drankje. U bent van harte welkom!
Kaartjes kosten € 5,00. Kijk op
onze Facebookpagina voor meer
info! https://www.facebook.com/
delaatstedans/
’Beslist’-Foto’s: Hanneke Sieben
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rondom de
Wasvenboerderij
De zomer is een heerlijke tijd bij het Wasven, lekker buiten
genieten van de natuur. Dit kan op vele manieren, er is er
zeker één die bij u past.
Planning activiteiten juni & juli
Bakmiddag voor kinderen:
Van bloem tot bloem

13 juni van 13.30 tot 15.00 uur de Schop

Natuurwerkochtend

16 juni van 09.30 tot 12.30 uur de Schop

Effenaar ’t Wasven
Natuurthema-avond:
Opening expositie schilderijen Jan
Vlemmix
Bakmiddag voor kinderen:
We gaan op reis

Bakmiddag voor kinderen:
Van bloem tot bloem
Elke tweede woensdag van de maand
kunnen kinderen onder leiding van
een echte bakker zelf iets lekkers bakken op het Wasven. De Bakmiddag is
voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Voor
jongere kinderen is het echt nog te
moeilijk.
In juni is het volop lente en staan er
overal mooie bloemen in de natuur.
Tijdens de bakmiddag gaan we ook
bloemen maken, met zelfgemaakt
pizzadeeg: van bloem tot bloem.
Wil je meedoen? Schrijf je dan van tevoren in: stuur een mailtje naar win-

24 juni om 15.00 uur bij de Plataan
29 juni om 19.00 uur de Schop
7 juli 14.00 uur op De Overloop
11 juli van 13.30 tot 15.00 uur de Schop

kel@wasven.nl. Breng de bevestiging
van je inschrijving mee als je komt
bakken. Ben je ingeschreven, maar
kan je per ongeluk toch niet naar de
Bakmiddag komen, bel ons dan even
op tel. 040-7870708. Dan kan er nog
iemand van de wachtlijst meedoen!
De Bakmiddag wordt gehouden in
de Schop. We beginnen om 13.30
uur en om 15.00 uur zijn we klaar.
Meedoen kost € 4,00 per kind.

Effenaar ’t Wasven
De samenwerking tussen het
Wasven en de Effenaar is inmiddels
traditie. In ons betoverende stukje
Eindhoven zorgen we voor een
extra dosis geluk. Op drie zomerse
zondagen in juni, juli en augustus
kun je genieten van fijne muziek,
speciale biertjes en fruitsappen en
het beste eten uit de keuken van
Natuurwerkochtend
het Wasven. Wij zorgen voor de
voor groot en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de fijne muziek en het lekkere eten en
maand organiseert de Natuurwerk- drinken, jullie voor de fijne sfeer.
Dus stop je voetjes in je flipflops en
hop: Effenaar ’t Wasven.
De line-up van zondag 24 juni:
Sam Brookes, Joseph Huber en
Joana Serrat. De volgende edities
van Effenaar ’t Wasven zijn op 29
juli en 26 augustus.

Bloemen maken van pizzadeeg
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groep van het Wasven de maandelijkse Natuurwerkochtend voor
groot en klein. Er zijn altijd volop
leuke en nuttige natuurklussen te
doen rondom de Wasvenboerderij!
Het is keigezellig om samen volwassenen én kinderen - aan de
slag te gaan om onze leefomgeving
mooier te maken. Lekker fysiek bezig zijn in de natuur. En het is nog
leerzaam óók!
Wie mee wil helpen, is van harte
welkom, we verzamelen bij de
Schop. Er wordt geklust van 9.30
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is
er koffie of thee met iets lekkers
uit de Wasvenbakkerij. Voor meer
informatie:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Natuurthema-avond: Op bomen
reis naar het Land van Eckart
We gaan een reisje maken naar
het land van Eckart. Weet jij welke
soorten bomen daar groeien? En
welke dieren hebben bomen nodig

om er in te wonen of ervan te eten?
Bomen zorgen voor zuurstof en
zij vangen ook nog eens een deel
van het fijnstof op, zeg maar wat
er allemaal in de lucht zweeft aan
viezigheid, ze zijn dus een soort
filter. Met een zoekkaart gaan we
ontdekken welke soorten bomen
we tijdens deze expeditie in het
Eckartse Bos gaan zien.
We gaan weer van alles beleven.
Ga je ook mee? We vertrekken
met speciaal vervoer om 19:00 uur
vanuit de Schop en zijn om 21:00
uur weer terug. Mee op reis gaan
kost € 2,00 per kind. Het is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar.
Expositie schilderijen Jan Vlemmix
Jan Vlemmix heeft al van jongs
af aan grote belangstelling voor
tekenen en schilderen. Tijdens zijn
opleiding voor leraar leerde hij niet
alleen technisch tekenen, maar
vooral schetsen en bordtekenen.
Die vaardigheden bleken van groot
belang voor het schilderen van stillevens, stadsgezichten, watermolens e.d. „Ik streef naar herkenbaar,
realistisch werk met een impressionistische toets”, vertelt Jan.
Voor deze expositie heeft Jan gekozen voor Brabantse en Dommellandschappen, enkele landschappen
uit Frankrijk, een paar watermolens
en bloemstillevens. Hij wenst u
veel kijkplezier! De expositie is
te zien van zaterdag 7 juli tot en
met zaterdag 25 augustus op de

Overloop van de Wasvenboerderij.
De opening is op zaterdagmiddag 7
juli om 14:00 uur. Nog tot en met
zondag 1 juli is de expositie van
Marlies Kivits te zien.
Bakmiddag: We gaan op reis
In juli bakken we pizza’s met
groenten en kruiden uit eigen tuin.
Tijdens het bakken spelen we het
geheugenspel „ik ga op reis en
neem mee...”.

voedselketen. De activiteiten vinden
plaats rondom de Wasvenboerderij
onder de noemer ’Maak het mee @
Wasven’. Op de site van het Wasven
vindt u het overzicht van activiteiten.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan
verouderd zijn op moment van uitgave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

De Wasven zorgwerkgroep organiseert thema-ochtenden en -avonden
voor kwetsbare doelgroepen met
aandacht voor natuurbeleving en de
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
Op bomenreis naar het land van Eckart
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Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we
samen uw wensen bespreken.

6 stuks

8,95

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Primera Foto van Rooij
Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven
T 040 - 212 98 00 (24 uur per dag,
ook in het weekend)
I www.monuta.nl/eindhoven

Sol

keurslager
Jan van der Heijden
de lekkerste winkel
at
van de Tongelresestra

93x136 Adv_Monuta Sol.indd 2

Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

www.primera.nl

...even naar Primera

02-03-18 16:39

HeerliJk belegde
broodJes van de bakplaat
en alles voor een
HeerliJke en eerliJke bbq

ELS LUGTENBERG

Massagetherapie en coaching

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress,
Stress,vermoeidheid,
vermoeidheid, snel
snel
overprikkeld?
overprikkeld?
Massage
en coaching
coachinghelpt
helpt je
je bewust
bewust te
te
Massage en
worden,
worden, te
te ontspannen
ontspannen en
en klachten
klachten te
te
verminderen
verminderen of
of te
tevoorkomen.
voorkomen.
Mijn
uniek.
Mijn aanpak
aanpak maakt
maakt een
een massage
massage uniek.

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

Afspraak
ofvrijblijvende
vrijblijvendeintake:
intake:
Afspraak of
M
M 06
06 - 144 32 142

Bandalaan
GG Eindhoven
Bandalaan 29,
29, 5641 GG
www.massagetherapieencoaching.nl

Talenten op de Boog

eigen ouder een ochtend mee mochten lopen. Aan het
einde van de beroepenweek was er een tentoonstelling
In het kader van talentontwikkeling hebben wij Melissa door de hele school. In het kader van talentontwikkeJansen op school uitgenodigd. Zij is een oud-leerling van ling vonden wij Melissa Jansen een goed voorbeeld als
de Boog, een muzikaal talent! Ze heeft deelgenomen
afsluiting van de afgelopen 2 weken, waarin beroepen
aan de Voice of Holland, waarbij ze 5e werd! We hebben en talenten centraal stonden. In haar basisschooltijd
haar gevraagd een optreden te verzorgen als afsluiting
was Melissa al vaak op het toneel te vinden en zong ze
van onze beroepenweek. Een week waarin verschillende live in playbackshows en de eindmusical. Gaaf dat zij
beroepen en talenten van kinderen en ouders centraal
nu, zoveel jaren later, een voorbeeld is voor de huidige
stonden. Ook waren ouder(s), opa(’s), oma(’s), ouder(s)
kinderen van de Boog. Het optreden was overigens een
van collega’s en van onze leerlingen etc. de afgelopen
daverend succes. Wat heeft zij een stem! En alle kindeweken in de school te vinden. Een heuse brandweerauto ren waren enthousiast aan het dansen en meezingen.
op het schoolplein, bezoekjes aan verschillende bedrijven, en een ’stage’ochtend waarbij kinderen met hun
Team basisschool de Boog

Dahliaclub Sint Martinus
Eindelijk, nog effe en we hebben bloemen. Terwijl ik
dit stukje schrijf weet ik echt niet of wij op de eerste
zaterdag van juli al bloemen hebben, maar wij zijn in
ieder geval op de tuin. Kom dus gerust even kijken.
Graag willen wij onze tuin bij alle Tongelrenaren onder de aandacht brengen. De dahliatuin is al 83 jaar
een begrip in Tongelre en is de oudste tuin van Eindhoven, echt een tuin om trots op te zijn. Er wordt
hard gewerkt om de tuin een plaatje te laten zijn,
ondanks de hoge leeftijden van een aantal van onze
leden. Hieruit kun je opmaken dat tuinieren gezond
is en je fit houdt. Kom dus op zaterdagochtend even
langs om zelf te kijken hoe mooi een dahlia is.
Vanaf juli zijn wij iedere zaterdag van 10.30 uur tot

12.30 uur op de tuin. Kom even langs, u kunt dan
voor een kleine donatie een bloemetje meenemen.
Het bestuur Dahliaclub Sint Martinus

Scouting Doornakkers zoekt vrijwilligers
Scouting Doornakkers is een actieve
vereniging in Eindhoven, waar het
met 175 leden elke zaterdag erg
druk is op de blokhut. Meer dan
30 vrijwilligers zetten zich iedere
zaterdag in voor kinderen tussen de
5 en 18 jaar. Van spellen in het bos
tot zomerkampen, er is elke keer
iets anders te doen.

en een koud biertje willen we jullie
uitnodigen om te komen kijken (en
genieten) zodat je van dichtbij het
echte Scouting Doornakkers gevoel
beleeft.
Jij komt toch ook? Bestel nu je ticket
voor maar € 3,50 en beleef het
Doornakkers gevoel van dichtbij!
Tickets bestellen kan via scoutpop@outlook.com of via Whatsapp 06-24277056.
Met vriendelijke scoutinggroeten,

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
die klaar zijn voor een uitdaging:
Scouting.
Scouting Doornakkers presenteert
Bas lancee
dan ook op zaterdag 23 juni 2018
de 1ste editie van het muziekfestival Organisatie ScoutPop 2018.
Scoutpop. Met verschillende bands
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op d’n Hoek
„Als je in de Planken Opkamer hebt
gewoond, wil je nooit meer een oud
huis”, zegt Joke de Jong als Jos en ik
haar wijzen op haar riante woning
in een buitenwijk van Nuenen. „Op
zolder, zonder dakbeschot, keek
ik tussen de pannen naar buiten.
Hoezo isolatie! De stuifsneeuw woei
zo naar binnen”.

Dook van de Ven

Joke de Jong, dochter van Judocus
of beter Dook van de Ven, uitbater
van de Planken Opkamer, heet ons
van harte welkom. Ze heeft zich
goed voorbereid. Op de tafel liggen
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(deel 6)

velen kunnen het zich nog goed
herinneren. Oké, je moet daarvoor
wel een bepaalde leeftijd hebben
bereikt. Maar die enorme winkel,
vol met spullen was overweldigend,
zeker voor mennekes als Jos en ik
in die tijd.
Elk raam van dit voormalige café
was een etalage. We moesten
springen om een glimp op te vangen
van wat er allemaal te koop was, zo
hoog waren de ramen. „Dat komt”,
zegt Joke, „omdat het heel vroeger
een café was, boven op een enorme
bierkelder”. Een beplankte vloer,
boven een kelder, een planken
opkamer. Heel logisch eigenlijk.
„Van het café kan ik me nog maar
Het gezin Van de Ven weinig herinneren, van de winkel
des te meer”, gaat Joke verder. „Je
verspreid fotoboeken en krantenkon er terecht voor bestek, panknipsels over dit bijzondere pand.
nen, fietsbanden maar ook voor een
„Ons moeder hield dat goed bij. Zo halve liter carboleum, wasknijpers,
gauw er iets in de krant stond over
een kachel, een wasmachine of
onze zaak, kwam de schaar eraan
gewoon touw. Alleen geen kleding
te pas.”
en levensmiddelen, daar deed ons
vader niet aan. Hij was een echte
Ook al is het inmiddels alweer ruim handelaar. Het moest allemaal
een halve eeuw geleden dat de Plan- vooral gemakkelijk gaan”.
ken Opkamer op de hoek ’t Hofke - Judocus van de Ven stond om deze
Muschbergweg, gesloopt werd,
reden bekend als de uitvinder van

de afstandsbediening. Voordat hij
het café annex winkel de Planken
Opkamer overnam, ging hij de boer
op met gereedschap. Met paard
en wagen deed hij o.a. Nuenen en
Tongelre aan. Vanaf de bok mikte
hij met een lange stok op de deurbel
van een potentiële klant, zonder
af te hoeven stappen. „Ja”, lacht
Joke „zo was hij. Als zijn stofjas
gescheurd was, plakte hij die dicht
met Bisonkit, tot ergernis van ons
moeder. Eens huurde mijn vader ter
gelegenheid van Eindhoven Kermis
een orkestje in zijn café. Het was
een groot succes. Maar mijn vader
had het zo druk die avond, dat hij er
niets aan vond. Tijd om er een punt
achter te zetten. Vanwege te groot
succes opgeheven. Zo eindigde het
café de Planken Opkamer en werd

Een feest in de Plankenopkamer

het hele pand een winkel. Ik vond
het heel fijn om samen met ons
moeder de winkel in te richten en
de spullen uit te stallen. Ons vader
nam het wat dit betreft niet zo
nauw. Zo was er een houten plaat,
die over enkele voormalige café
tafeltjes lag. Hierop stonden talrijke
bakjes met schroefjes en boutjes
uitgestald, in allerlei maten en
soorten. Als iemand een keuze had
gemaakt, kieperde hij de restanten,
die nog in zijn handpalm zaten in
willekeurig welk bakje dan ook. Na

een tijdje ontbrak elke ordening.
Een bepaald schroefje kon je in
elk bakje aantreffen. Mijn vader
speculeerde er steeds op dat de
vertegenwoordiger van Stokvis alles
weer zorgvuldig sorteerde als hij de
Planken Opkamer aandeed. En zo
geschiedde.
Wel was ons vader erg marktgericht. Zijn dag begon hij met het
plaatsen van 2 fietsen tegen onze
gevel om de indruk te wekken dat er
klanten in de winkel waren.

Dook met zijn zoon Peter in de winkel
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dezelfde naam naar de Tongelresestraat. Onze Peter, die loodgieter en
gasfitter was, had dezelfde handelsgeest als zijn vader. Hij had er
geen zin meer in om in kruipruimtes pijpen aan elkaar te koppelen.
Daarom reed hij met zijn vrachtwagen naar Italië om allerlei meubelen
en lampen in te kopen waar een
enorme winstmarge op zat. Als er
maar krullekes aan zaten, want daar
hielden de mensen van. Peter nam
de zaken van vader over en gestaag
veranderde de Planken Opkamer
van karakter”.

Joke met het enige overblijfsel van de Planken Opkamer

Ook anticipeerde hij op evenementen en de seizoenen. Als Koninginnedag naderde stond er een mand
voor de deur met oranje slingers,
toeters en puntmutsen. Op het eind
van de zomer kon je latjes en touw
kopen om een vlieger in elkaar te
zetten. Hetzelfde gold voor het najaar als er gekneld en getold werd.
Maar het mooiste was toch zijn zelf
bedachte slogan die met grote letters te lezen was.
„Waarom zo hard naar de stad
gelopen, als je bij J. van de Ven net
zo voordelig kunt kopen”

dichtgetimmerd. Het gebouw stond
buiten de rooilijn en werd om die
reden afgebroken. De verkeerssituatie was op die hoek ook levensgevaarlijk. Magirusbussen van de
stadsdienst moesten een enorme
zwaai maken om de scherpe hoek
te kunnen nemen. Halverwege de
winkel stond de bushalte en chauffeurs gebruikten onze muur voor

En hoe is het Joke vergaan? „Na
de mulo, kwam ik te werken bij
reisbureau Jacques van Dijk, die
vooral reizen naar Lourdes organiseerde. Dat vond ik leuk werk. Op
een dag werd er gevraagd of ik geen
zin had om als hostess tijdens de
reizen koffie en thee te serveren.
Ze hadden het uniformpje voor mij
al klaar liggen. Ik was enthousiast,
ons moeder niet. Dat rokske was
veel te kort en met al die chauffeurs
naar Lourdes! Geen sprake van. Dus
dat is er nooit van gekomen. Later
ben ik getrouwd met Rob de Jong,
die vanwege zijn Friese afkomst
eigenlijk Romke heette. Dat klonk
veel mooier, maar ja we zijn hier in
Brabant hè.
Mijn man is inmiddels overleden,
de kinderen wonen gelukkig in
de buurt en als oma is dat wel zo
handig. Ik voel me gezond en ik
hoop het leven nog wel een tijdje vol
te kunnen houden”. Een veelbetekenende glimlach maakt duidelijk
dat we ons daarover niet al te veel
zorgen hoeven te maken.
Voordat we afscheid nemen nog effe
op de foto, samen met het enige
overblijfsel van de Planken Opkamer. „Of we nog weten wat dit is?
Kom op Joke, we zijn wel jonger dan
jij, maar een wasbord herkennen we
nog wel”.

Jos en ik beamen dat hier niks aan
gelogen is. De plaat hing rechts
onder het afdak van het voormalig
caféterras. Links de entree: twee
bakstenen treden die in het midden
helemaal waren uitgesleten, de
gammele glazen deuren, waarachter
een touwtje liep richting woonkamer met hieraan een belletje om d’n
Dook erop te wijzen dat er klandizie
was. Joke vervolgt: „Dan keek hij
vanachter het gordijn, de winkel in.
Joke met John van Woensel
Daar hedde ze weer. Scheermeskes
voor onze papa, zo imiteerde hij
een vrouwke dat altijd alleen maar
hun plaspauze. Niemand die zich
hiervoor kwam.
hier in die tijd druk om maakte. Na
In 1965 werd de Planken Opkamer ’t Hofke verhuisde de winkel onder Jos Rovers, Paul Brans, Jan Swinkels
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op d’n Hoek
Het zit erop. De mensen die we wilden spreken, hebben we gesproken:
de voormalige bewoners van d’n
hoek Muschbergweg - ’t Hofke, de
plaats die zeer binnenkort ingenomen gaat worden door nieuwe Tongelrenaren. Mooie verhalen en veel
gelachen over een tijd die weliswaar
definitief achter ons ligt, maar waar
we vooral goede herinneringen aan
bewaren. Niet iedereen hebben
we kunnen spreken en niet alles
kunnen plaatsen. Er moeten keuzes
gemaakt worden, maar enkele nagekomen feiten en anekdotes willen
we de lezer toch niet onthouden.
Soms wist de een over de ander
iets te vertellen, waar de persoon
in kwestie helemaal niet van op de
hoogte bleek te zijn of was vergeten.
Zo vertelde John van Woensel nog,
dat de mannen van Manders elke
zondagmorgen in hun zondagse pak
in een rij voor de Planken Opkamer
stonden opgesteld, omdat Dook
als enige wist hoe je een das moest
stroppen. En Joke van Doke vertelde
dat toen vader Harrie Manders ernstig ziek was, Tinie en Hans in de
Planken Opkamer hebben geslapen
en dat Joke mee mocht, in de vee-

(epiloog)

wagen van Gerrit, naar Noordwijk
aan Zee. Het is nu niet meer voor te
stellen, een veewagen die parkeert
op de boulevard van Noordwijk en
in plaats van koeien lopen er kinderen van de laadklep.
Aan het verhaal dat Vincent van
Gogh ooit een pintje kwam drinken
in de Planken Opkamer, op weg
naar Nuenen, twijfelde Joke van de
Ven. In ’Van Gogh en Eindhoven, de
feiten op een rij’, wordt vermeld dat
een zekere Willem van de Wakker
(what’s in a name !) samen met
Vincent nogal eens de Planken
Opkamer bezochten. Dus Joke, het
zou best waar kunnen zijn. Toch is
er een pand, waar we aanvankelijk
geen raad mee wisten. Het stond op
de hoek van ’t Hofke, links van de
Muschbergweg met rechts van die
weg bakkerij Van Woensel. Maar
Joke de Jong van de Ven wist te melden dat hier het kinderrijke gezin
Vorstenbosch woonde, dat later net
zoals de Van Dartels naar Australië
verhuisde. Joke was vriendin met
Maria Vorstenbosch. Elk jaar met
Kerst sturen ze elkaar nog een
kaart. Enkele weken geleden stond
Maria totaal onverwacht bij Joke in

Nuenen op de stoep, a trip down
memory lane.
Aan de nieuwe bewoners van de
Muschbergweg: om nu te zeggen dat
jullie op heilige grond gaan wonen
gaat te ver, maar wel bijzondere
grond met bijzondere mensen.
Bedankt Hans en Mechteld Goddefroy, bedankt Tinie van het transportbedrijf Manders, bedankt Gerrit
en Luus van ’t Wapen van Tongelre,
bedankt John en Antoinette van
Woensel en bedankt Joke de Jongvan de Ven. Bedankt voor jullie
verhalen en bijzondere gastvrijheid.
Een geweldig idee van Rond ’t Hofke
en met name van Jos R
 overs en
Jan Swinkels is, gezien de lovende
reacties, een groot succes geworden.
Dank ook aan Paul Kemper voor de
fraaie lay-out en het onuitputtelijke
foto-archief van Yvonne Henderson
en Tonny van de Boomen, zonder
wie het allemaal niet mogelijk zou
zijn. Ik ben er toch wel trots op met
jullie te hebben samengewerkt en in
de gelegenheid ben gesteld om alle
feiten en verhalen aan elkaar te hebben mogen kletsen.
Paul Brans

De Bouw op de plaats waar
de nostalgie eindigt
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Hurkmans
Dakbedekking
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

Avond4daagse - een verslag van
deelnemers aan de 4x7,5 km
Als we in ons wandelboekje kijken
zien we dat het alweer 7 jaar
geleden is dat we voor het laatst
de avondvierdaagse liepen. Zo lang
geleden?! Een aantal keer zijn we
in mei op vakantie gegaan en in
andere jaren waren er weekendjes
weg vlak voor of vlak na de avondvierdaagse, maar nu is er geen enkele reden om niet gezellig mee te
doen. De weersvoorspelling belooft
bovendien een mooie zonnige week,
dus op naar onze 11e medaille!
1e avond
Maandag 14 mei is het nog aardig
druk bij het Oude Raadhuis als we
rond 18.30 uur, een half uur na de
vroegste starttijd, aankomen om
ons in te schrijven. Per afstand is er
een aparte inschrijftafel, wij kiezen
ditmaal voor de 7,5 km per avond.
Al snel kunnen we op pad met de
stempel-/startkaart en een routebeschrijving. We zijn nog maar net aan
de wandel als de Jumbo gele petjes
en druiven uitdeelt aan de kinderen.
Superhandig, want de zon schijnt
volop, dus als je slim bent zet je zo’n
petje op en zo zijn de kids bovendien goed herkenbaar onderweg. De
route leidt ons eerst tussen de velden
met klaprozen en paarden richting
het Eindhovens Kanaal. We maken
kennis met R.K.V.V. Tongelre, voor
ons onbekend terrein, waar we een
welkome ranja-stop hebben. Het is,

zoals we later op een van de bedrijven aan het kanaal zien, vanavond
maar liefst 26 graden, goed drinken
is dus belangrijk! Als we langs het
kanaal lopen zien we roeiers op het
water, die hebben ook een mooie
avond uitgezocht om te trainen. We
lopen flink door, de route lijkt toch
echt wel langer dan 7,5 km (later
zou blijken dat het inderdaad een
kilometertje meer was) en krijgen een
rood hoofd van de warmte. Maar ook
de Plus blijkt precies te weten wat
we nodig hebben, want zij staan met
hun stand klaar om flesjes water, bananen en mueslireepjes en een vrolijke aanmoediging voor het laatste
stukje uit te delen. Na 1 uur en 40
minuten is de eerste avond volbracht
en we hebben alleen maar meer zin
gekregen in de rest van de week!

Dag 2 balansoefeningen bij Fitther

rein van Groendomein Wasven.
Hier blijkt dat de routebeschrijving een stuk korter had gekund,
gewoon het zinnetje ’volg het
mandarijnen-spoor’ was voor ons
voldoende. Het is weer een zonnige warme avond, dus we zijn blij
2e avond
met de schaduw van de bomen. Het
Op tijd weg bij het werk, een snelle ruikt er ook lekker, de lente zorgt
maaltijd en op naar de start voor
voor een frisse lucht en de geurige
de tweede avond! We krijgen een
bloemen rondom de Karpendonkse
nieuwe startkaart en een routebeplas zorgen bovendien voor een
schrijving, ditmaal gaan we richting fleurig uitzicht tijdens de wandeWoensel. Al snel krijgen we een
ling. Na een stukje villawijk komen
mandarijn van de Albert Heijn,
we aan bij de tweede, en voor deze
maar eigenlijk hadden we er twee
avond laatste, controlepost. Hier
moeten nemen. Een stukje verder
worden we door de Jumbo verwend
krijgen we namelijk een balans
met kaasjes en tomaatjes, lekker
oefening op het wandelparkoers en hoor!
met maar een mandarijn zijn we na- Daarna is het nog maar een klein
stukje naar het eindpunt, waar ook
tuurlijk niet meer zo in evenwicht.
de vrijwilligers voor de eindcontrole
De route gaat daarna over het tergelukkig kunnen genieten van het
mooie weer want we mogen onze
stempelkaart op het terras achter
het raadhuis laten zien.

Dag 1 langs het Eindhovens kanaal

3e avond
Als we op de derde avond de route
beschrijving krijgen denken we even
de verkeerde te hebben gekregen,
want het A4’tje is maar aan één
kant bedrukt. Maar nee, er staat
toch echt 7,5 km boven dus het zou
moeten kloppen.
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden
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

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

Dag 3 door de bakkerij van Van Woensel

Deze avond wandelen we naar
Nuenen, maar voordat het zover is
heeft de organisatie een wel heel
verrassende route voor ons in petto.
We zijn het raadhuis nog maar net
uit als we weer naar binnen mogen.
De route gaat namelijk door de
winkel van bakker Van Woensel!
De ene deur in, een appelflap in
ontvangst nemen (het is maar goed
dat er tijdens zo’n week geen tijd is
voor een toetje bij het avondeten)
en door de andere deur weer naar
buiten. Al smikkelend lopen we
naar de watermolen in Nuenen.
Als we over het Wettenseind lopen
realiseren we ons dat we hier al een
tijd niet meer zijn geweest, er is het
nodige verbouwd en gebouwd. Het
is dus fijn dat we met de langere
stukken van deze routebeschrijving
minder op het blad hoeven te kijken
en gewoon lekker kunnen rondkijken. Vervolgens lopen we langs het
strandbad in Nuenen, waar je nu
prima zou kunnen surfen want er
staat een stevige wind. Als we weer
bijna terug in onze eigen wijk zijn
hebben we dan ook medelijden met
de dames van de Jumbo, die weer
klaar staan met de nodige versnaperingen, want als je stilstaat is het
toch behoorlijk fris.
4e avond
Het is donderdag, alweer de laatste
avond van de vierdaagse, wat gaat
zo’n week toch snel voorbij. Voor

(die er overigens prachtig uitziet)?
Maar het maakt gelukkig niet veel
uit want van alle richtingen komen
wij en andere deelnemers bij de
volgende stempelpost uit. Wat betreft deze post moeten we toch echt
even onze extra waardering uiten
voor de vrijwilligers aan de tafel.
Het stikt hier in het bos namelijk
van de muggen! Nu schijnt het dat
als je bier hebt gedronken je minder
wordt gestoken door muggen, maar
wij nemen altijd dat trappistje pas
na afloop van de vier avonden, als
beloning voor vier avonden wandelen. Nu zit er dus niets anders
op dan snel genoeg lopen zodat
de muggen geen kans krijgen om
hún favoriete vierdaagse drankje te
nuttigen. En alhoewel we dus flink
doorstappen zijn we toch net te laat
voor de muziek, de muzikale begeleiding van de intocht. Jammer dat
we dat net gemist hebben, maar een
trappistje en medaille maakt veel
goed. Maar wat blijkt: we krijgen
geen medaille!?!

Dag 4 omringd door groen naar Eckartdal

de nodige energie krijgen we al snel
een banaan in handen gedrukt. De
eerste controlepost is al vlot; voor
de brug bij de Vlinderflats is het een
vrolijke bedoening met muziek en
ijsjes van de Jumbo. Als we daarna
het Eckartse bos in gaan, zou je bijna denken dat bananen ook symbolisch voor uitglijers kunnen zorgen,
want daar gaat het voor het eerst
even mis met de route. De slagboom op onze route zien we niet,
maar ach we zien, al dan niet gepland, wel wat koeien, dat blijft toch
ook bijzonder om te zien zo midden
in een stad. Uiteindelijk komt het
helemaal goed, want opeens zien
we de stempelpost en hoeven we
dus niet met een stempeltje te weinig aan te komen straks. We lopen
omringd door veel groen naar het
Eckartdal. Ook hier is onduidelijk
hoe we nu moeten lopen, want wat
is het midden van de kasteeltuin

De beloning!

Bij de 11e keer krijg je een speldje
i.p.v. een medaille, zo kun je dus
na zoveel avondvierdaagsen toch
weer verrast worden. We hebben
nog lang nagekletst met een aantal
van de vele vrijwilligers die deze vier
avonden wat ons betreft weer tot
een groot succes hebben gemaakt.
Het was dus weer erg gezellig
en wie weet zien we elkaar weer
komende maand bij de fietsdriedaagse?
Iris & Maurice
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Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating
Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen
Gebakken materialen
Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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.

Delekker
Merckthoeve
in de buurt
Voor feesten en partijen!
Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33
Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.
Complete verzorging
van A tot Z!
Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480
Mobiel: 06 - 54615308

Ontspanningsyoga
en aandacht
Wat mij opvalt is dat er veel mensen mopperen op zichzelf, oordelen, iets goed of fout vinden. Zonder besef van
de doorwerking in het hele lichaam, het werkt beklemmend en beïnvloedt zowel het ademen als het hartritme.
Positieve gevoelens geven een gevoel van rust en ruimte
in de hartstreek: een goed gevoel. Dit is weldadig voor
lichaam, geest en ziel, de eenheid zoals we dat noemen
in de yoga. Bij yoga draait het om aandachtig waarnemen, zonder oordeel. Tijdens een ontspanningsyogales:
hoe voelt het om de oefening te doen, hoe voelt het
daarna, is er iets wat om aandacht vraagt of is er iets wat
je opvalt, kun je de adembeweging voelen?
Aandacht is een soort sleutelwoord en kan iets in beweging brengen. Aandacht voor de houding ten opzichte
van jezelf. Vooral nu de zomer zoveel te bieden heeft
zijn er genoeg momenten om van te genieten: zie de
prachtige bomen, de bloemen, de kleuren, de vogels en
nog veel meer. Daar krijg je energie van en het geeft ook
het goede gevoel in de hartstreek. Je hoeft er alleen maar
aandacht voor te hebben.
Corina van Dommelen, ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
Telefoon: 040-2840430 Mobiel: 06-27055614
Internet: www.pranayogastudio.nl

Portiekverkoop Oostenrijkse
woningen (Tongelre)
Zaterdag 16 juni van 11.00 - 15.00
uur.
Onze portiekverkoop vorig jaar was
net zo populair als in 2016. Reden
genoeg om dit evenement te herhalen. Dus ook dit jaar is iedereen
weer van harte welkom in onze
bijzondere buurt!
Wist u dat deze wijk er kwam door
een deal tussen Philips en twee
Oostenrijkse firma’s? 172 woningen
in ruil voor aardappelen en Philips
radio’s!
De ’Oostenrijkse’ woningen in
Tongelre kwamen als bouwpakket
met de trein. Ze werden neergezet
op ruime kavels en waren bestemd
voor de medewerkers van Philips
met hogere functies.
Kom dus gezellig rondkijken in dit
mooie stukje Eindhovens cultureel

erfgoed en hoor de bevlogen verhalen van de trotse bewoners. Ondertussen bieden zij in hun voortuin
spullen aan die op zoek zijn naar
een tweede leven!
Er is voldoende parkeergelegenheid

op de hoek van de Tongelresestraat
en de Generaal Bothastraat.
Deelnemende straten:
Generaal Bothastraat
Jan Cellierslaan
Generaal Cronjéstraat
Dr. Willem Leijdslaan
President Reitzlaan
Simon van der Stelstraat
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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!

et een

De school m

e kinderen
plus voor all

in de wijk!

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

SPIL-centrum `t Karregat
Kinderopvang en school onder één dak
Wij bieden kinderopvang, peuterplaza en bso (voor- en naschoolse opvang)
Wij bieden speelinloop voor kinderen van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders
Dit alles in een gebouw met grote lichte groepsruimten gelegen aan een
ruime binnenhal en een grote groene buitenspeelruimte
Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens bij ons binnenlopen.
U bent van harte welkom!

Urkhovenseweg 4 | 5641 KE Eindhoven | tel. 040-2810326 | www.koreinkinderplein.nl/urkhovenseweg-eindhoven

Integratieve Therapie
Jacqueline Thielsch
wel aanwezig te zijn.
Allerlei redenen kunnen een aanleiding zijn om in therapie te gaan.
Bent u 18 jaar of ouder en geldt een
of meerdere van de onderstaande
situaties voor u? Neem dan gerust
contact op om te kijken wat Integratieve therapie voor u kan betekenen.

De therapie kenmerkt zich door
zijn integrale aanpak.
Dit houdt in dat de integratieve
therapeut aandacht heeft voor de
lichamelijke, emotionele, sociale,
mentale en spirituele dimensie
van de cliënt. Binnen deze therapie
bestaat er geen standaardoplossing
of aanpak, maar wordt er afgestemd
op uw individuele behoefte. U wordt
dus als mens in zijn totaliteit gezien
en niet alleen als klacht.
Therapie is een methode om mensen
te helpen steviger in hun schoenen
te laten staan, meer te leren genieten
van het leven en te leren omgaan
met conflict en problematiek. Het
kent verschillende vormen en berust
op verschillende stromingen vanuit
de psychologie. Men hoeft niet
“ziek” te zijn om voor deze hulp
in aanmerking te komen, maar de
intentie voor groei of herstel dient

Soms is een specifieke gebeurtenis de
aanleiding voor het zoeken van hulp:
• Ziekte
• Scheiding
• Ontslag
• Overlijden en andere verlies
ervaringen
• Een ingrijpende gebeurtenis die u
maar niet kunt loslaten, e.d.

slaapproblemen
• Problemen met hulp vragen en
accepteren
• Veel ruzie met uw partner terwijl u
elkaar niet kwijt wilt
• Conflicten uit de weg gaan of
regelmatig in conflict zijn met anderen in privésfeer of op het werk
• Moeite met beslissingen nemen of
vaak dingen doen waar u achteraf
spijt van heeft
• U draagt al een tijdje iets mee
waar u met niemand over kan of
durft te praten.
• U heeft fysieke klachten waar
geen medische oorzaak voor
gevonden kan worden, e.d.

Therapie kan tevens geschikt zijn voor
wie behoefte heeft aan persoonlijke
groei en/of zingeving, relatiebekwaamheid of meer inzicht in zichzelf
Soms is er sprake van ’vagere’ of moei- én de ander.
lijker te omschrijven klacht(en) zoals:
Via de aanvullende verzekering ver• Gestrest/gespannenheid, niet
goeden de meeste zorgverzekeraars
kunnen ontspannen of heeft u
zelfs het gevoel dat leven nu meer de therapiesessies of een deel daarvan, waarbij geen eigen risico beals ’overleven’ voelt in plaats van
taald hoeft te worden. Er is geen
’leven’
verwijzing van de huisarts nodig.
• Vermoeidheid, lusteloosheid of

Bezoekadres:
Paramedisch centrum Tongelre,
Pagelaan 7, Eindhoven • Tel: 06-23331519
info@integratievetherapieeindhoven.nl
www.integratievetherapieeindhoven.nl

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 Amber 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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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.

Natuurlijk de tuin in!
Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX Eindhoven

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

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

Orteliusweg 14
Eindhoven

Fitness voor iedereen
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

tel: 06Ͳ10150651
tel: 040Ͳ2820544

Voedingsdeskundigen
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
Fit!vak Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

Pilates

van andere, meer conventionele, trainingsmethoden
en wordt daardoor veel gebruikt door professionele
De Pilatesmethode werd in het begin van de 20e eeuw
dansers, atleten en filmsterren. Deze Pilates specifieke
ontwikkeld door Joseph H.Pilates (1880-1967). Joseph
elementen zijn:
Pilates was een tijd onder andere zelfverdedigingstrainer • het ontwikkelen van rompstabiliteit als uitgangsbasis
voor detectives, maar werd tijdens de Eerste Wereldvoor alle bewegingen van het lichaam
oorlog opgesloten in een kamp. Daar besloot hij zijn
• focus op de diepe rompstabilisatoren (spieren geleoefeningen verder te ontwikkelen, in eerste instantie
gen diep in romp)
om het rehabilitatieprogramma van oorlogsveteranen
• training van het hele lichaam i.p.v. aparte spiergroete verbeteren. Toen hij later naar New York verhuisde,
pen of lichaamsdelen
bracht hij zijn oefeningen onder de aandacht van acteurs • training van bewegingspatronen i.p.v. geïsoleerde
en dansers. Pas veel later in de tijd werd het populair.
bewegingen
Het is een methode die lichaam en geest verenigt en
• training van vloeiende bewegingen met het accent op
een gezond en beter gestroomlijnd lichaam creëert, dat
gecontroleerde en precieze bewegingen
aansluit bij de tegenwoordige kerngedachten van balans. • de nadruk op functionele oefeningen (hierdoor verbeteren uw dagelijkse bewegingen en activiteiten)
Doel
• de combinatie van bewegingen met een adequaat
Bij Pilatestraining staat het ontwikkelen van een sterk
adempatroon
en tegelijkertijd lenig lichaam centraal. Het uiteinde• gelijktijdige training van kracht, flexibiliteit, evenlijke doel is het ontwikkelen van rompstabiliteit en het
wicht, coördinatie en proprioceptie
creëren van een evenwichtig spiersysteem. Overbelaste • het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn.
spieren worden ontlast en verzwakte spieren worden
gereactiveerd, waardoor uiteindelijk een evenwicht
Voor wie?
ontstaat tussen de verschillende spiergroepen.
De Pilatesmethode bestaat uit een reeks van oefeningen die, voornamelijk op de mat, op verschillende
Powerhouse (krachtcentrum).
niveaus kunnen worden uitgevoerd. De moeilijkheidsDe trainingsmethode richt zich primair op het trainen
graad kan worden opgebouwd en dus is deze methode
en activeren van het zogenaamde powerhouse:
voor bijna iedereen toegankelijk. Leeftijd, blessures of
andere klachten zijn in principe geen belemmerende
factoren om deel te nemen aan Pilatestraining. Ieder
werkt op zijn/haar eigen niveau en maakt hierin een
eigen ontwikkeling door. Bij Fitther hebben we Pilatesgroepen op verschillende niveaus. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, dan kunt u contact met
ons opnemen op telefoonnummer 040 - 281 43 17 of
via e-mail info@fitther.nl. Het bijwonen van een gratis
proefles behoort tot de mogelijkheden.
Graag tot ziens!

de (diepliggende) buikspieren, de bekkenbodemspieren
en de spieren die de rug stabiliseren rondom de wervelkolom. Wanneer je deze spieren van het powerhouse
traint, ontstaat een korset aan spieren. Zodra dit korset
krachtig genoeg is, richt de wervelkolom zich automatisch naar haar natuurlijke houding en vormt de
verworven controle van de romp vervolgens een stevige
basis voor het trainen van gecontroleerde en vloeiende
bewegingen van de armen en benen.
Waarom Pilates?
Pilates onderscheidt zich door een aantal elementen

Contact
Fysio- en manuele therapie

Tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven
Telefoon: 040-2814317
Email: fysiotongelre@online.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
Email: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl
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aankondiging
achterbaks
beagle
bekertoernooi
belastingtruc
boekensteun
dagdeel
eeltpit
emigrant
enzovoort
facet

gebak
gorgelen
haaibaai
handleiding
homogeen
intentie
intrede
kopeke
koppeling
kukeleku
kynologenclub

meetlat
mozaiek
naaste
november
onaangebroken
ongezond
onthutst
opheffing
pareren
periode
pinpas

terugtrekking
toegestaan
torsie
tuinboon
vaatdoek
valutamarkt
verliezen
verzot
veulen
visarend
vreugdedans

De overgebleven letters vormen een plaats in friesland
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke,
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 juni 2018
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.
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Oplossing van vorige maand is: Mantelpak
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Mevrouw Kootstra
van Hogendorplaan 10
5631 AK Eindhoven
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, Ans Verheijen neemt contact
met u op om de prijs te overhandigen.

Batavus / Gazelle / Loekie / Sparta

Wij zijn gespecialiseerd in elektrische-, en stadsfietsen.
Bij reparatie kunt u gratis gebruik maken van een leenfiets.
Reparatie en parkeren graag achterom via de Lakerstraat.
Tongelresestraat 35 - 5613 DA Eindhoven - 0402452588 - fietsvandewijgert@outlook.com - facebook.com/fietsspecialistvandewijgert

Yoga voor ontspanning, balans,
herstel en nieuwe energie.
Ontspanningsyoga,
volg 3 kennismakingslessen
voor €28,50 of kies
voor individuele begeleiding.

15
jaar

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.
Hofstraat
139
Hofstraat
Hofstraat
139
139
5641TD
Eindhoven
5641TD
5641TD
Eindhoven
Eindhoven

Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com

Bedrukkingvanaf
vanaf111stuk
stuk
Bedrukking
Bedrukking
vanaf
stuk
Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Eigentextiel
textielWELKOM
WELKOM
Eigen
Eigen
textiel
WELKOM
Persoonlijkeadvies
adviesen
en
Persoonlijke
Persoonlijke
advies
en
Service
Service
Service
Goede Kwaliteit
Kwaliteit- -Goede
Goede
Kwaliteit
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
maandag-vrijdag
9.00-17.00
maandag-vrijdag
maandag-vrijdag
9.00-17.00
9.00-17.00
en
op
afspraak
enenop
opafspraak
afspraak

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

Totziens
ziensRon
Ron&&&Martina
Martina
Tot
Tot
ziens
Ron
Martina

ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
Een behandeling in mijn salon staat synoniem
voor rust en verzorging van lichaam en geest.
In een ontspannen omgeving waar persoonlijke
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.
✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔ acné specialisatie/vergoeding via
zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven
Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

RICHARD TAPPEL
Ministerlaan 2-a | 5631 NC Eindhoven
T +31 (0) 40 281 41 50 | E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

