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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

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

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

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

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

                         WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

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

  

Carmen is het oudste wijnhuis van Chili. 
Door de verschillende landsklimaten  

in het uitgestrekte Chili,  kunnen er veel 
diverse soorten druiven groeien,  

verdeeld over het land. Dit zorgt voor 
heerlijke wijnen voor een mooie prijs. 

Op alle soorten wijn in de maand  
oktober 10% kassakorting.

Kom gezellig een slokje 
proeven in de winkel.

MEER AANBIEDINGEN OP ONZE SITE!

10% KASSAKORTING OP ALLE WIJNEN VAN CARMEN!
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31 oktober is het weer halloween!
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van de Redactie
Dit staat bovenaan op de cover van 
het wijkblad dat u daarnet hebt 
opengeslagen. De naam van ons 
blad en voor wie het bestemd is, is 
even niet zo belangrijk, nee, wij wil-
len even stilstaan bij: 54e jaargang. 
U gaat een wijkblad lezen dat al 
54 jaar bestaat, dat is niet mis. Al 
die jaren hebben vrijwilligers zich 
daarvoor ingespannen. 

Heel veel jaren verzorgde Doeye 
Woldhuis het blad, tot het in 1995 
dreigde te verdwijnen. Toen is een 
werkgroep in het leven geroepen. 
Die werkgroep bestaat nu uit 11 
personen, 5 leden daarvan zijn al 
23 jaar bij dat clubje. U kunt wel 
aanvoelen waarom zij het zo goed 
volhouden: wij hebben een gezel-
lige werkgroep, het zijn mensen 
die elkaar in hun waarde laten, 
samenwerken en gebruik maken 
van ieders capaciteiten. Natuur-
lijk hebben we in die periode ook 
afscheid moeten nemen, helaas 
soms door overlijden, maar ook 
door verhuizing was het voor leden 
niet meer mogelijk lid van de werk-
groep te blijven. Zo ook afgelopen 
voorjaar, onze secretaresse Ilonka 
Trommelen verhuisde naar Zeeland. 
We moesten dus op zoek naar een 
nieuwe secretaresse. Gelukkig had 
onze voorzitter snel iemand gevon-
den: Ine Brans was bereid deze taak 
op zich te nemen. Vele Tongelrena-
ren klinkt die naam als muziek in 
de oren, zo ook ons. Ja, Ine is een 
geboren en getogen Tongelrese. 
Zij weet hoe hier in Tongelre alles 

reilt en zeilt. Al onze leden hebben 
al kennis met haar gemaakt en zijn 
ontzettend blij met haar komst. 
Wij hopen dat zij zich gauw bij ons 
thuis voelt.
En wij gaan gewoon weer verder, óp 
naar de 55e jaargang!

Ine, wij heten je van harte welkom 
en wensen je een fijne tijd toe in 
onze werkgroep. 

Nieuwe secretaris Ine Brans

Wijkblad niet ontvangen of wilt u het 
ontvangen? Bel 040-281 21 93 

of mail rondhethofke@gmail.com.
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meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Natuurlijk behaNdeleN
Natuurgeneeskundig therapeut

Daalakkersweg 22
5641 JA  Eindhoven

Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN 

vergoeding 
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl



Vincent van Gogh was een verza-
melaar van vogelnestjes. Hij ging er 
zelf naar op zoek, of met jongens uit 
de buurt. De dubbele nestjes gaf hij 
aan zijn schildersvrienden of ruilde 
deze met hen.
Van die nestenverzameling heeft hij 
in zijn atelier een aantal stillevens 
gemaakt. Maar van welke vogels 
zijn nu die nesten? In een kleine se-
rie ’De nesten van Van Gogh’ gaan 
we dat eens nader bekijken.

Meerl
Meerl. Zo schreef Van Gogh merel 
in een brief die hij stuurde aan 
vriend Van Rappart in die tijd.
Merelnesten kennen de meeste 
mensen wel. Het zijn opvallende 
donkere nesten, die je in de winter 
goed ziet zitten in de kale struiken. 
Gemaakt van takjes, gras en mod-
der, maar soms zitten er, typisch 
voor deze tijd, modernere materia-
len in gevlochten. Zoals plastic! 
In maart beginnen de merels met 
het bouwen van een nest. Het moet 
wel een goed verstopte plek zijn, 
want er zijn altijd kapers op de kust 

die eieren of jonge vogels lusten, 
zoals gaaien, eksters of bijvoorbeeld 
loslopende katten.

Vaak is het nest al na een kleine 
week klaar. Dan worden door het 
vrouwtje 4 tot 5 groenachtige, bruin 
gestippelde eieren gelegd. Elke dag 
een ei.
Na ongeveer twee weken broeden, 
komen de jongen uit de eieren. Ze 
vliegen na een dag of 18 alweer de 
wijde, maar gevaarlijke wereld in. 
Merels kunnen wel 4 broedsels 
groot brengen; als alles meezit 
natuurlijk. 
Op het menu staat eigenlijk van 

alles, maar we herkennen merels 
toch wel het beste als ze op het gras 
zitten om wormen uit de aarde te 
trekken, of als ze insecten zoeken 
tussen de bladeren. Trouwens op 
bessen en ander fruit zijn ze ook 
dol.
Ik hoor vaak mensen vertellen dat 
ze in de tuin een huismerel hebben. 
Dat vind ik altijd wel leuk!
Een merelzang, ja, daar ben ik en 
menig mens gek op.
Merels waren in de tijd van Van 
Gogh eigenlijk vogels van het bos.
Halverwege vorige eeuw zijn ze 
steeds meer een stadsvogel gewor-
den. Ik denk dat de jongens die 
nestjes zochten met Van Gogh, toch 
wel regelmatig een merelnest heb-
ben gevonden.
Als verzamelaar en kunstenaar heb 
je aan een paar nesten van dezelfde 
soort genoeg. Eventueel om een en-
kele te ruilen met andere bevriende 
kunstschilders, dat deed Vincent in 
ieder geval ook.

Kees van Grevenbroek

nesten van
Vincent van Gogh

Een zingend mannetje

4 blauwgroene eieren met bruine vlekjes

Een nestverzameling. Rechts en links zijn van de meerl

5



Ik ben geen Tongelrenaar, maar 
in de vele jaren dat wij hier wonen 
zijn wij Tongelre gaan zien als een 
stadsdeel vlakbij de natuur en waar 
het prettig wonen is. Een plaats met 
het mooie Wasven, met het stadse 
bos, en met directe toegang tot het 
buitengebied van Eindhoven, met 
de watermolens aan de kleine Dom-
mel en de mooie fietspaden. 
Ik ben geboren in Rijswijk nabij 
Den Haag in 1940 aan het begin 
van de oorlog. Ik herinner mij 
nog de moeilijke jaren voor onze 
ouders, met de sirenes, met het 
weinige eten en de gaarkeukens, 
met Ypenburg, de raketten, het 
bombardement en de droppings aan 
het eind van de oorlog. Daarna was 
het Den Haag in de Vogelbuurt in 
een groot gezin, met veel broers en 
zusters. Na de studie in Delft, was 
mijn eerste baan in (toen) Jutphaas 
in een Instituut waar aan een mo-

gelijke nieuwe energiebron, fusie, 
werd gewerkt. Na een promotie heb 
ik in 1971 en 1972 in Cambridge, 
nabij Boston in de USA onderzoek 
gedaan naar een nieuw principe, de 
Tokamak, een Russische vinding. 
Het was daarmee een voorloper van 
nieuwe internationale experimen-
ten, eerst in Engeland (JET) en nu in 
het zuiden van Frankrijk (ITER). 
In 1973 ben ik aan de Technische 
Universiteit, de TU/e, komen 
werken. Daar heb ik onderzoek 
gestart aan de chemie en fysica van 
plasma’s, van ontladingen. Daarbij 
was toepassing in lichtbronnen 
en later voor etsen en deponeren 
van dunne lagen voor onderzoek 
naar zonnecellen van belang. Een 
onderzoek dat nu door anderen 

wordt geleid en wordt voortgezet. 
De laatste jaren heb ik niet stil 
gezeten en onder andere een serie 
opgezet met lezingen over energie 
en de steeds stijgende emissie van 
broeikasgassen. Het heeft mij ook 
wijs gemaakt: het beperken van 
de emissie komt vooral neer om 
minder energie te gebruiken, dat is 
misschien het moeilijkste. 
In 1973 ben ik in Eindhoven komen 
wonen in den Elzent en heb veel 
gefietst, ook met de kinderen, 
in het toen nog deels klassieke 
Brabantse land, met in de zomer 
nog steeds het goudgele graan op 
het land, voordat mais de over-
hand kreeg. Iets dat we nu weer 
zien op het Wasven, een prachtig 
initiatief. Voor mij was Brabant 
wennen, het is anders, met andere 
gewoontes, meer kalmte en meer 
ruimte. In 1994 ben ik opnieuw 
getrouwd, met Hannie, een dichter 
met prachtige gedichten, anders 
dan vele anderen. Taal was voor 
mij een geheel nieuwe ervaring, de 
ontdekking van een nieuwe manier 

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.

In 1992 kwamen wij in Tongelre wonen, aan de 
Tongelresestraat tussen de twee sporen. In het huis heeft 
de molenaar gewoond van de Collse watermolen, een 
molen die nu door de verwerving van het schilderij ’de 
Collse watermolen’ van Van Gogh door Het Noordbrabants 
Museum in ’s-Hertogenbosch, dus ook te bezichtigen is.

Daan Schram

Collse watermolen (Vincent van Gogh)
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om je uit te drukken. Wij woonden 
toen al aan de Tongelrestraat in een 
prachtig huis, waar nog veel moest 
gebeuren. 
Daar woonde ook Siem Schoone, 
een nabije buur, de vorige Wissel-
pen schrijver. Later in een discussie 
met de gemeente heb ik ervaren 
dat democratie vooral dient om het 
bezwaar te horen, niet om te luiste-
ren. Het ging om een van de oudste 
huizen (uit 1871) in Tongelre. De 
commissie concludeerde dat het 
huis moest worden behouden, dat 
slopen een van de oudste woningen 
in Eindhoven zou weghalen. Maar 
in de repliek van de gemeente werd 
totaal niet geluisterd naar het rap-
port en juridisch besloten om toch 
een sloopvergunning af te geven. 
Het was ook beledigend voor de 
voorzitter en de afwezigheid van 
enige reactie vanuit de gemeente gaf 
aan dat daarmee het publiek was 
’gehoord’. Het slopen is nog niet 
gebeurd vanwege de crisis en nog 
steeds heeft de gemeente de kans 
om dit huisje te willen behouden. 
Het is hetzelfde als met bus 55, eer-
der bus 6, nu vervangen door een 
buurtbus bedoeld voor oude men-
sen, maar gevuld met jonge mensen 
die hier een ruimte huren of door 
toeristen. Als de gemeente serieus 
was geweest, had op zijn minst bus 
6 even kunnen afwijken van zijn 
route en langs het eindpunt van bus 
5 kunnen rijden. Dan hadden we elk 
half uur een snelle verbinding met 
het station gehad, ook in de avond 

en hoefden we niet de adembene-
mende oversteek te doen van de 
snelweg naar Helmond. Waarom 
deze goedkopere en betere uitkomst 
niet is bereikt? Het zal liggen aan de 
gemeente en het verschil van kosten 
voor Eindhoven en Nuenen. 
Heeft Tongelre wel genoeg feite-
lijke steun van de gemeente? Is zij 
ervan op de hoogte dat onze wijk 
snel verandert, met vele bewoners 
die hier tijdelijk verblijven door hun 
werk bij ASML en andere industrie. 
Volgens gegevens is meer dan 30% 
van de nieuwe mensen van elders, 
de meesten om hier te studeren of 
te werken aan nieuwe industrieën. 
Wij zijn inmiddels een jonge wijk 
met vele nieuwe mogelijkheden; 
de gemeente loopt achter met haar 
visie.
Met vreugde hebben we de nieuwe 
wijk Beauregard zien komen nabij 
het Wasven. De wijk kent nu vele 
nieuwe mensen en het zou goed 
zijn om meer als tuinstad te worden 
gezien, met de ontwikkelingen bij 
het Wasven. Meer groen, meer 
bomen zou het nog mooier maken. 
En wees niet zo bang voor kosten. 
Bomen besparen veel energiekosten 
en de noodzaak van koeling is veel 
minder aanwezig. Het is aange-
namer en het geeft de wijk een 
voornamere indruk. Ik begrijp van 
dichtbij dat niet iedereen hiervan 
op de hoogte is. Er wordt misschien 
meer gerooid dan geplant en er 
verschijnen nieuwe bouwsels in de 
tuinen. 

Is er wel genoeg zorg voor het 
water? Bij de bouw van Beauregard 
is een fantastische moderne voor-
ziening getroffen: aparte leidingen 
voor hemelwater en de opslag van 
dat water in het gebied rondom het 
Wasven. De gemeente had hier zelf 
meer initiatief kunnen nemen en 
meer huizen kunnen aansluiten. Zij 
vraagt eigenaren van nieuwe huizen 
om twee waterafvoerleidingen aan 
te leggen, zonder zelf twee wateraf-
voerleidingen daarvoor in de straat 
aan te leggen. Een betere zorg voor 
sparen en opslaan van zoet water 
is wellicht van nog grotere urgentie 
dan energie transitie. 
Het is mooi wonen, midden in 
de moderne stad, maar wel met 
bezwaren. Vooral door het enorme 
sluipverkeer maakt het dat het op 
werkdagen gevaarlijk is om je klein-
kinderen hier uit te nodigen, om 
over te steken moet je zeer geduldig 
zijn. Wij hebben een mooie wijk 
en hopen dat velen de weg vinden 
niet alleen naar het Wasven, maar 
ook naar de twee watermolens, de 
Collse en de Opwettense water-
molen, de bossen, de prachtige 
Kleine Dommel, de fietstocht naar 
Geldrop, de aan de rivier liggende 
grasmanden met veel bloemen, met 
de nodige insecten en de daarvan 
afhankelijke vogels. 

Ik geef de pen over aan Saskia Blom, 
die ik heb leren kennen van de 
Energydays, de lezingencyclus eerder 
genoemd.

Kleine Dommel bij de Collse watermolen Zonnebloemen op het Wasven
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

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

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

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

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

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie



Nu de bladeren langzaam geel en 
rood kleuren is het weer tijd voor 
herfstactiviteiten. In dit jaargetijde 
is er volop werk in de tuin. De herfst 
is van oudsher de planttijd voor bo-
men, heesters en hagen. Ook is het 
bloembollentijd, dus veel te doen!
Als het niet al te droog en warm 
weer meer is, dan kunt u planten 
verzetten. Dit geldt zowel voor vaste 
planten, bladverliezende struiken 
maar ook groenblijvers. Dankzij de 
gunstige bodemtemperatuur die 
nog hoog is, ontwikkelen nieuwe 
wortels zich snel en kan een plant 
op zijn nieuwe standplaats zich snel 
settelen. Bij het planten of verplan-
ten gebruikt u compost om meer 
humus in de grond te brengen en 
bodemverbeteraars. 

Vaste planten beginnen nu boven-
gronds af te sterven, maar blijven 
net op of onder de grond overleven. 
U kunt de stengels in de herfst 
afknippen, maar beter is het om de 
dorre stelen te laten staan tot na de 
winter. Samen met de afgevallen 

bladeren vormen ze een goede be-
scherming tegen winterse omstan-
digheden. Ook vinden allerlei kleine 
dieren er een schuilplaats. Het blad 
verteert meestal grotendeels gedu-
rende de winter, wat goed is voor de 
bodemstructuur.
Er zijn tuinplanten die gevoe-
lig zijn voor vorst. Deze planten 
snoeit u zeker niet voor de winter, 
maar laat u zoveel mogelijk intact. 
Voorbeelden van dit type plant zijn 
onder andere Penstemon, Gaura en 
Convolvulus. U kunt deze planten 
tijdens echte vorstperiodes bescher-
men, maar doe dit pas als het echt 
koud wordt. Een afdeklaag kan 
tijdens milde omstandigheden juist 
nadelig werken en schimmelvor-
ming veroorzaken.

Om de winterhardheid te bevorde-
ren kunt u een najaarsbemesting 
strooien. Dit is een kaliumrijke 
meststof, die zorgt voor stevige 
planten en goed afgehard blad. Voor 
het gazon geldt ook dat u geen stik-
stofrijke gazonmest meer gebruikt, 

maar een najaarsmest voor het 
gazon. Een kalkgift is gewenst vanaf 
november voor het gazon en kalk-
minnende planten zoals lavendel en 
buxus. Hark ook het afvallende blad 
van het gazon en van groenblijvende 
vlakken met bodembedekkers. Het 
blad belemmert lichtinval en ver-
stikt de beplanting anders.

Denkt u ook aan het opruimen van 
plantensteunen. Deze zult u vol-
gend jaar vanaf mei weer nodig heb-
ben. Tuinslangen en sproeiers kunt 
u ook beter opbergen, zodat ze niet 
stuk vriezen. Laat het water er eerst 
helemaal uitlopen. Denk hierbij ook 
aan een beregeningscomputer, die 
op de kraan gemonteerd is. Deze 
zijn extra gevoelig en beschadigen 
vaak al met een flinke nachtvorst.
Heeft u plannen voor een bloemrijk 
voorjaar, plant dan nu bloembol-
len. De planttijd loopt tot het einde 
van het jaar, maar hoe eerder u ze 
plant, des te beter zullen ze bloeien. 
Er zijn prachtige combinaties te be-
denken van bloembollen met vaste 
planten zoals Ajuga, Brunnera, 
Geranium, Helleborus en Lamium. 
Plant een mooie combinatie en laat 
u verrassen!

Tuintip van oktober: 
Tuinonderhoud in de herfst
Door Jeroen Soontiëns

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Dwergaalscholver
’n Kleintje in de vogelsport
men ziet hem her en der
als hij maar flink bejubeld wordt
dan springt de… Aalschol ver.

Trein van de Oosterburen
Zelfs onze Oosterburen complementeren het
fraaie Tongelrese  groen.
Met deze nieuwste Siemens ’Vectron’ locomotief.
 
Groetjes, Co Teijken.
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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

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

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

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL



Op zaterdag 9 juni was in Orka een 
bijzondere bijeenkomst. Die middag 
werd voor de achtste keer een reü-
nie gehouden van de tweede klas, 
nu zouden we zeggen groep 4, van 
de Mariaschool. 
Dan bedoelen we niet het gebouw 
van de witte school dat inmiddels 
alweer jaren geleden gesloopt is en 
vervangen door een nieuw spilcen-
trum, maar de meisjesschool die 
deel uitmaakte van het toenmalige 
klooster. Het ging over de jaargang 
1946-1947!
Alle deelnemers van die reünie 
waren dus dames in de leeftijd van 
rond de tachtig jaar. 
In 1983 hielden ze deze voor de 
eerste keer in de toenmalige zaal 
Hofzicht, de voorlaatste keer in 
2011 waren ze op „schoolreis” 
geweest naar Helmond. Nu een 
gezellige dag in Orka.
Bestond de eerste bijeenkomst nog 
uit ongeveer 50 deelnemers, nu 
waren 22 deelnemers aanwezig. 

Velen wonen al lang niet meer in 
Tongelre, maar vinden het nog 
steeds leuk een dagje terug te keren 
naar hun voormalige woonplaats 
om samen herinneringen op te 
halen, bijvoorbeeld over een strenge 
schooljuf, maar vertellen elkaar ook 
hoe ze het nu maken. 
Het initiatief voor de organisatie 
ligt bij Trees Verhulst die nog wel 
in Tongelre woont. Zij is in de weer 
met een tablet om foto’s te maken. 
Ook dames van 80 gaan mee met 
de tijd. 
De vrijwilligers van Orka hebben er 

duidelijk plezier in; het is een opge-
wekt gezelschap dat een dagje uit is. 
Veel bekende namen; ondergete-
kende hoort met belangstelling de 
verhalen aan. Mw. Van Overbrug-
gen, wier moeder de Ciska van het 
Ciskapad was. Van mevrouw Beelen 
leeft de moeder nog: 101 jaar! 
Mw. Van Boxtel, die een zus had op 
’t Hofke. 
Verder waren er de dames Somers, 
die geboren zijn in het huis waar ik 
nu woon en Slotboom, die verhaalt 
over ingekwartierde militairen bij 
de bevrijding in ’44, Evers van de 
snoepwinkel en Bisschops van de 
reizende winkel, hoewel dat op de 
kar anders gespeld stond; allemaal 
Tongelrese namen.
Na de soep gaat iedereen naar bui-
ten voor de groepsfoto voor Rond 
’t Hofke. 
Uw reporter sluit daarmee zijn 
aanwezigheid af. 
Dat ze nog vaak bijeen mogen 
komen!

Jos de Greef

De klas van 1946

Vlooienmarkt
Op zondag 4 november organiseert 
Scouting St. Frans haar jaarlijkse 
vlooienmarkt. De markt wordt 
gehouden in en bij de blokhut aan 
de Vuurvlinderstraat.

Er zijn weer veel mooie spullen en 
voor kleine prijsjes te koop. Voor 

een natje en een droogje wordt 
 gezorgd. De markt begint om 
12.00 uur en is gratis toegankelijk.
Heeft u nog spullen dan kunt 
u het hele jaar bellen naar 
040-2816186.

Tot ziens op 4 november,
Scouting St. Frans
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Op het einde van de vakantie nodigt 
het bestuur jaarlijks alle bezorgers 
en vaste vrijwilligers uit om hen 
onder het genot van een hapje, 
een drankje en een kleine activiteit 
te bedanken voor het werk dat zij 
maandelijks voor het wijkblad doen. 
Bakker van Woensel had (gratis) 
gezorgd voor lekkere appelflap-
pen bij de koffie. Dit jaar hadden 
we Kees van Grevenbroek bereid 
gevonden om over de Tongelrese 
natuur te vertellen. Zoals we van 

Kees gewend zijn werd het een 
boeiend verhaal. Alle aanwezigen 
genoten van hetgeen de natuur in 
onze directe omgeving te bieden 
heeft en zij konden via een quiz 
laten zien hoe goed hun kennis van 
de Tongelrese natuur is. Na afloop 
werd er nog gezellig nagepraat en 
ging iedereen rond 18.30 uur met 
een tevreden gevoel naar huis.

Sjaak Kommers

Kees van Grevenbroek legt de vogelquiz uit (Foto: Yvonne Henderson)

Gezellige sfeer in ’t Oude Raadhuis (Foto: Jan van Erven)

Jan Bruin beste bij het boerderijspel (Foto: Jan van Erven)

Ad Krielen beste bij het vogelspel 
(Foto: Tonny van den Boomen)

vrijwilligersmiddag
’Rond ’t Hofke’
In ’t Oude Raadhuis op zaterdag 25 augustus 2018
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Van 25 oktober tot en met 4 
 november is er in Pand P een 
bijzondere testamentlezing van de 
rijke theatermagnaat Gerard Pen-
nekamp. Gerard is 2 jaar geleden 
overleden. Zijn grote wens was dat 
zijn hele ingewikkelde familie het 
goed heeft met elkaar. In zijn leven 
heeft hij dat nooit voor elkaar gekre-
gen. Slim als hij was heeft hij het nu 
zo geregeld dat zijn testament pas 
gelezen mag worden als de HELE 
familie samen is. Jongste doch-
ter Emma heeft de halve wereld 
rondgereisd om te zorgen dat de 
hele familie bij elkaar zou zijn. En 
nu is het dan eindelijk zover dat zijn 
testament voorgelezen kan worden. 

Bovenstaande is de kern van het 
muziektheaterstuk ’De laatste dans’ 
dat gespeeld gaat worden door 
Projectkoor ’Werk in Uitvoering’. 
Ons koor is een bijzonder Tongel-
res initiatief waarmee niet alleen 
mensen bij elkaar gebracht zijn die 
het leuk vinden om te zingen, maar 
is ook de bron van een bijzondere 
sociale cohesie. Ons koor is meer 

dan alleen de ruim 40 leden. Het is 
een groep mensen die elkaar op alle 
fronten helpt, die leven brengt in de 
wijk en oud en jong moeiteloos met 
elkaar verbindt. 

In 2016 heeft dit koor de mu-
ziektheatervoorstelling ’BESLIST’ 
gemaakt en vijf keer gespeeld in een 
uitverkocht Pand P. De voorstelling 

werd door het publiek zeer positief 
ontvangen en ook voor het koor zelf 
was het een feest om het te mogen 
maken en spelen.
Op 25 oktober spelen we de eerste 
van zeven voorstellingen ’De Laat-
ste Dans’ in Pand P.  

O ja, een leuk detail: u zou zo maar 
uw Tongelrese buurtbewoners kun-
nen zien schitteren op het toneel.
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.laatstedans.nl 

25 oktober: 
Première Tongelrese musical

Projectkoor ’Werk in uitvoering’ in ’t Oude Raadhuis

Ontspanningsyoga is het beste 
medicijn om de onvermijdelijke 
stress die we in ons leven on-
dervinden op te heffen. In deze 
tijd wordt er continu een beroep 
gedaan op onze actieve modus, 
zowel fysiek als geestelijk.
Daarom is het juist belangrijk om 
zelf heel bewust op zoek te gaan 
naar ontspanning en innerlijke 
afstemming.
Even pauze nemen, het ademritme 
volgen en direct wordt het zelf 
genezend vermogen in het lichaam 
geactiveerd. Het lichaam is name-

lijk van nature altijd op zoek naar 
harmonie.
Juist de vele prikkels voeren je weg 
van jezelf en geven een gevoel van 
onrust, spanning, eenzaamheid. 
Depressieve gedachten kunnen 
ontstaan.
Yoga geeft meer zelfbewustzijn, 
herstelt het contact met de inner-
lijke ruimte. 
In afstemming weet je welke 
richting je kunt volgen en wat jou 
gelukkig en tevreden stemt.
Dit is het verschil tussen yoga en 
sport, de weg naar binnen is het 

belangrijkste doel. Waar het om 
gaat is of je eraan toe bent...
Volg drie kennismakingslessen in 
een lesgroep, voor € 28,50. 
Dan kun je een beetje ervaren wat 
ontspanningsyoga voor je kan 
doen, wees welkom! 

Yoga en het zelf genezend 
vermogen van het lichaam

inFO en AAnMelDen
Prana Yoga Studio
Corina van Dommelen 
’t Hofke 59, 5641AJ Eindhoven 
040-2840430 & 06-27055614 & 
www.pranayogastudio.nl
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BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
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Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 aan de Pagelaan in Eindhoven. 

Mijn team staat klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een goed 

advies en service voor een betaalbare prijs. Elke dag staan we vol 

enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is laagdrempelig en 

iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy aan de 

Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar!

Pagelaan 7 • 5641 CB Eindhoven • 040-2813679 • hairbypeggy.nl



Tongelrese
Natuurwijzer

Langzaam kruipt het seizoen rich-
ting de herfst, al moet ik zeggen 
dat de avonden steeds sneller het 
licht wegvangen.  
Allerlei organismen zoeken hun 
plek om te overwinteren. Insecten 
kruipen in de grond of brengen de 
koude periode door als ei of pop 
aan planten.  
Vogels vliegen weer naar warmere 
oorden en zoogdieren leggen een 
voorraad voedsel aan. 
Sommige soorten zorgen voor een 
vetlaag om de winter al slapend 
door te komen. 
Maar nu is het wel weer de vraag: 
Wat voor een winter zal het wor-
den? Na maart volgend jaar weten 
we het!

Schelpen? Oei, dat is niet goed!
Al controlerend op aanwezigheid 
van vis in de Lorentzvijver aan de 
Celebeslaan, zie ik aan de water-
kant een verdacht grote hoeveel-
heid schelpen liggen.  
Oei, dat is niet goed! 

Het zal toch niet zo zijn dat er 
iemand zijn aquarium in de plas 
heeft leeggegooid, met levende 
inhoud dus?! 
Mijn vermoeden wordt dus werke-
lijkheid. 
Met een speciale lamp speur ik 
het nog ondiepe water af en tref ik 

inderdaad jonge vis aan. 
Ook zie ik een grotere wegzwem-
men. Balen zeg, de ellende begint 
weer opnieuw!
2 Jaar geleden is de Lorentzvijver 
helemaal visvrij gemaakt, omdat 
in deze poel de inlandse amfibieën 
geen kans meer kregen om tot 
wasdom te komen. Ze werden 
als larve al verorberd door zon-
nebaarzen, een exoot uit Midden 
Amerika. 
Maar nu is er toch weer iemand 
geweest om zijn aquarium te 
lozen, waarschijnlijk niet wetende 
wat de komende jaren wellicht 
hiervan de gevolgen zullen zijn. 
Soms is het best oké als een poel 
eens in de zoveel jaar gewoon 
droogvalt, dan ben je de onge-
wenste vissen zo kwijt. Maar hier 
is het wat dieper, dus valt deze 
vijver helaas niet op natuurlijke 
wijze droog.
We moeten als natuurbeheerders 
er steeds op blijven hameren dat 
mensen geen exoten zoals vissen, 
vogels en andere dieren vrij te 
laten in onze natuur. Dat geldt 
ook voor exotische planten, ga 
hier voorzichtig mee om. Het is 
een ramp voor onze ecologische 
systemen en kost bizar veel geld 
en tijd om het weer tot het oude, 
natuurlijke te brengen. 
Beste mensen, ga alstublieft op 
een zodanige manier om met 
exotische (huis)dieren en planten, 
dat er geen schade kan worden 
aangericht aan de vrije natuur!
Voorkomen is beter dan genezen. 

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

De Lorentzvijver

Schelpen aan de waterkant
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Jan Paulussen (85), sinds 1995 lid 
van de werkgroep Rond ’t Hofke, is 
al jaren vrijwilliger bij de Sint Mar-

tinus Parochie welke is opgegaan 
in de Sint Joris Parochie. Door het 
werk voor de parochie is Jan vaak te 
vinden op de zolder van de Marti-
nuskerk. Jan kent de zolder als zijn 
broekzak en houdt daar alles in de 
gaten, verricht er allerlei werkzaam-
heden en als tijdens de dodenher-
denking of tijdens de processie naar 
Handel de klokken op tijd luiden, 
heeft Jan deze aangezet.
Steeds, als Jan enthousiast over zijn 
werkzaamheden op de zolder sprak, 
dacht ik bij mezelf: „ik zou daar 
nog wel ’ns rond willen neuzen.” 
Het was al 55 jaar geleden dat ik 
voor het laatst als misdienaar op 
die zolder had rondgestruind. Die 
gedachten brachten mij op het idee 
om van de zolder een fotoreportage 
te maken voor Rond ’t Hofke. Jan 
Bruin, een van onze fotografen, 

was direct enthousiast en zei geen 
hoogtevrees te hebben en dus stond 
ik met beide Jannen op 5 mei om 
12.00 uur klaar om de kerktoren te 
beklimmen. 

Na binnenkomst gingen we links 
naast de hoofdingang een stenen 
wenteltrapje op waardoor we bij 

een bijzondere
Tongelrese zolder

„Hoog hè!!” 

Jan Paulussen was snelboven
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het orgel uitkwamen. Toen de kerk 
nog elke zondag druk werd bezocht 
stond daar het koor te zingen. Via 
een klein trapje kwamen we in de 
linker toren waar een lange gam-
mele ladder stond, bedoeld om echt 
de hoogte in te gaan. Jan P. was snel 
boven maar Jan B. en ik hadden 

wat meer tijd nodig om uiteindelijk 
met knikkende knieën op zolder 
aan te komen. Jan Paulussen ging 
heel behendig tussen een muur en 
een verticale balk naar de ruimte 
tussen de twee torens. Jan Bruin en 
ikzelf lukten het niet om ons tus-
sen de muur en de verticale balk te 
wringen en moesten daarom via een 
omweg en wat bukken en kruipen 
op die plaats komen om van het 
schitterende uitzicht richting Ton-
gelresestraat te kunnen genieten. 
Tijdens onze tocht over de gewelven 
maakte Jan B. veel foto’s waarvan u 
het resultaat hiernaast ziet. 
Jan Paulussen gaf een van de twee 
klokken een paar flinke duwen 
waardoor een paar minuten de klok 
luidde. „De klok is van slag” moeten 
de Tongelrenaren hebben gedacht. 
Op de andere klok stond met een 
krijtje één naam geschreven: mijn 
naam. Die naam heb ik er ongeveer 
55 jaar geleden op geschreven toen 
ik, als misdienaar, ’n keer mee naar 
boven mocht. Na veel klauteren, 

klimmen, kruipen en een paar keer 
flink m’n hoofd stoten had Jan B. 
voldoende foto’s gemaakt om u als 
lezer een indruk te geven van deze 
bijzondere Tongelrese zolder. 

Jos Rovers
Foto’s: Jan Bruin

Jan Paulussen gaf een van de twee klokken een flinke duw

Deze oude schoorsteen werd vroeger
gebruikt voor het verwarmen van de sacrestie
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 Chineng Qigong Eindhoven 
 Chinese bewegingsleer voor ontspanning,

 balans, vitaliteit en gezondheid

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

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

 Chineng Qigong Eindhoven  Chineng Qigong Eindhoven 

√  Bootcamp Tafels
√  Bootcamp Meten = zweten
√  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 
√  Inspiratie-avond voor ouders
+  Gratis downloads voor thuis

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

NIEUWE DATA OM IN TE SCHRIJVEN!

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

MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

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

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Wimperextensions
MassagesDi. t/m vrij.   10:00 tot 20:00 uur

Zaterdag    10:00 tot 16:00 uur

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven | Tel. : 06-45288556 | www.happyskin.nl

24/7 online afspraak maken



momenten met
Hart, ziel en handen

Lourdes, wat zoek je daar, wat vind 
je daar ….
„Midden jaren vijftig van de vorige 
eeuw was ik nog maar amper 15 jaar 
jong. Vele maanden had ik doorge-
bracht in een ziekenhuis, ik was aan 
de beterende hand en mocht mee 
met een ziekenbedevaart naar Lour-
des. We sliepen in een immens grote 
ziekenzaal. Ik kon goed lopen, maar 
zonder leeftijdsgenoten voelde ik me 
alleen, aan mijn lot overgelaten en 
daarbij in deze wereld van volwas-
senen was alles voor mij geregeld. 
Aan persoonlijke belevingen kwam 
ik amper toe. Maar toch, ik was in 
Lourdes geweest.”

„Zo’n dertig jaar later, op vakantie 
in de Pyreneeën, willen we onze 
kinderen Lourdes laten ervaren: Het 
loopje door de grot doet hen nauwe-
lijks iets, maar ze waren wel onder 
de indruk van de lichtprocessie.”

Nu in 2018 blijft Lourdes trekken. In 
een serieuze opwelling zeggen mijn 

zus en ik tegen elkaar: „Kom, we 
gaan samen naar Lourdes!” Enkele 
weken vóór vertrek maken wij, be-
devaartgangers, vol verwachting en 
spanning kennis met de begeleiders: 
een gepensioneerde diaken, een arts, 
een verpleegkundige, enkele verzor-
genden, vrijwilligers en natuurlijk 
een reisleider. We zullen reizen met 
een ’lance’, een bus voorzien van een 
lift en plaats voor 4 rolstoelers.
De heenreis gaat via Amiens en de 
eerste overnachting is nabij de abdij 
van de kleine Theresia van Lisieux. 
Het machtige klokkengelui zal ons 
altijd bijblijven.
Tweeëneenhalve dag in de bus heb-
ben wij, allen tochtgenoten, elkaar 
leren kennen. We hebben samen ge-
geten, gebuurt, gelachen en geluis-
terd naar elkaars levensverhalen. 
Deze eerste middag in Lourdes 
wordt tijdens de kennismakings-
viering een open toon gezet: niets 
hoogdravends maar begrijpelijke 
taal voor de gewone man en vrouw 
over onze alledaagse bezigheden, 
over onze zorgen en emoties: het 
rugzakje dat ieder van ons met zich 
meedraagt.”
 
„Lourdes is een beLEVENis, want je 
wordt uitgenodigd om deel te nemen 
aan verschillende bijeenkomsten, 
zoals vieringen of activiteiten van 
bezinning en gebed, vaak verbon-

den door samenzang. Eén van onze 
dames zingt solo’s. 
Inspirerend zijn de bijeenkomsten 
in kleine groep en in groter verband 
wordt de Nederlandse vlag gedragen 
door één van ons in zijn rolstoel. 
Tijdens de internationale eucharis-
tieviering in de ondergrondse kerk 
- de rolstoelers zitten altijd voor-
aan - voel ik me deelgenoot van een 
wereldkerk vanwege de woorden en 
liederen in meerdere talen. Evenzo 
tijdens de lichtprocessie. Zo word 
ik gedragen door de geborgenheid 
en het wij-samen-gevoel van onze 
tochtgenoten. We hebben oog voor 
elkaar, luisteren naar elkaars emo-
ties en bieden een schouder om uit 
te huilen.”

Een toeschouwer kijkt toe, een bede-
vaartganger laat zichzelf onderdom-
pelen in een gezamenlijk beleven. Je 
krijgt en neemt de kans om tijdens 
deze dagen een pas op de plaats te 
maken. Even jezelf de gelegenheid 
geven om stil te staan bij je eigen 
leven, bij je eigen ervaringen. Voor 
jezelf vragen durven stellen over het 
hoe en waarom van je manier van 
leven. Gebeurtenissen komen voor-
bij, gevoelens komen bovendrijven, 
ogen worden geopend, tranen van 
vreugde, tranen van oud zeer of stil 
verdriet. Een arm om je schouder, 
een hand in jouw hand, jouw hand in 
andermans hand. En zo mag je sa-
men of alleen verder gaan, ieder met 
zijn eigen rugzakje van het leven.

Oktober, Mariamaand, Lourdes
Opgetekend door Wim van de Wiel

19



Rug of nekklachten?
Bel voor een afspraak!

 

Prikkel uw zintuigen
Een unieke ervaring

Laat u verrassen
 U bent van harte welkom

ruggensteun.com

040 - 7117 282

Ruggensteun
Jeroen Boschlaan 2c

Is de vakantie voor uw gevoel al lang weer 
voorbij? Uw haar weet het nog al te goed. In 
de zomer heeft het haar veel te lijden. Met een 
OLAPLEX behandeling kunt u dit gemakkelijk 
en zichtbaar verbeteren. Ook als uw haar 
weer een frisse kleur kan gebruiken, kunnen 
wij OLAPLEX aan de kleur toevoegen zodat uw 
haar minder beschadigt!

•  OLAPLEX heeft het de award voor 
meest innovatieve beautyproduct in de 
wacht gesleept!

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

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

De nummer 1
voor mooi haar!

BENT U DE VAKANTIE ALWEER BIJNA VERGETEN?
UW HAAR NOG NIET!

Voorkomen, herstellen ,verbeteren!



Sinds een paar maanden staat in het 
wijkblad Rond ’t Hofke een adver-
tentie van mijn pedicurepraktijk. Om 
te weten wie daar bij hoort bij deze 
een voorstelrondje.
Ik ben Jacqueline Hubert, in 1966 
geboren in Utrecht. In mei 1984 
zelf verhuisd naar Zeist waar ik 
mijn opleiding tot Ziekenverzorg-
ster gedaan heb (tegenwoordig heet 
dit verzorgende IG). In 1987 ben ik 
getrouwd en zijn er drie kids geboren 
(2 dochters in 1990 en 1992 en een 
zoon in 1994) Na mijn echtscheiding 
heb ik mijn huidige partner leren 
kennen. In juni 2005 ben ik verhuisd 
naar Eindhoven en zijn wij als 
samengesteld gezin gaan wonen in 
Gestel. Na jaren gewerkt te hebben 
in de zorg ook hier in Eindhoven en 

omgeving, verloor ik om medische 
reden mijn baan en kwam ik bij het 
UWV terecht. Ik ben mij toen gaan 
omscholen naar pedicure, gevolgd 
door de opleiding medisch pedicure. 
De keuze was makkelijk, zo bleef ik 
toch contact houden met mensen. 
Ook in de zorg had ik al een passie 
voor voeten. In de loop der jaren zijn 
de kids uit huis gegaan en heb-
ben wij besloten om ons huis daar 
te verkopen en te verhuizen naar 
Tongelre. Voor mijn partner terug 
naar zijn oude woonomgeving, voor 
mij een nieuwe buurt. Ons huidige 
huis/ patiobungalow is op De Latpad 
7. Na een totale renovatie wonen wij 
hier sinds december 2014. In maart 
2015 heb ik de stap genomen en 
ben ik mijn eigen praktijk begon-
nen, Pedicurepraktijk Jacqueline. 
Komt u bij mij op de praktijk dan is 
dit direct na de voordeur rechts, dus 
geen trap en ook toegankelijk voor 
ouderen. Mocht het niet mogelijk 
zijn om naar mij toe te komen, dan 
kom ik ook graag naar u toe. Wilt u 
verder informatie? U kunt mij altijd 
bellen of kijk eens op mijn website. 
Buiten ons werk genieten wij van 
het weg gaan in de zomer met de 
caravan en tijdens de winter gewoon 
lekker een weekendje weg of met 
het vliegtuig de zon opzoeken. Ook 

lees ik graag en ben graag creatief 
bezig. En natuurlijk genieten van 
onze kinderen en (bonus) kinderen 
en hun vriend(in) en intussen ook de 
kleinkinderen. Voor mij bonus klein-
kinderen, maar ik ben er niet minder 
trots op. Intussen voel ik mij hier 
aardig thuis, men is vriendelijk en ja 
ik snap nu de opmerking: Tongelre 
een dorp op zich.

Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Hubert

even voorstellen...
Jacqueline Hubert

COntACt
De Latpad 7, 5641 WH Eindhoven
Telefoon: 06 - 31 32 08 56
Email: pedicurepraktijkjacqueline@
hotmail.com
Internet: www.pedicurepraktijk
jacqueline.com
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In Tongelre is een markant stukje 
Nederland te vinden, namelijk een 
zogeheten bloemkoolwijk, genaamd 
Geestenberg. Uniek vanwege zijn 
bijzondere architectuur en indeling. 
Een bloemkoolwijk bestaat uit lange 
hoofdstraten met diverse verschil-
lende woningen. De ’bloemkool-
roosjes’ die aan de hoofdstraten 
vastzitten zijn in een kring ge-
bouwd. Ieder ’roosje’ heeft zijn ei-
gen architectonische stijl. Bij de ene 
wijk bijvoorbeeld staat het schuurtje 
voor aan de straat, bij de ander zit 
het vast aan het huis. En overal zijn 
er zoveel mogelijk groenstroken en 
groenplekken aangelegd. Ook de 
bewoners zelf zijn zeer actief met 

hun tuintjes. Er is wel zoveel mo-
gelijk gebruik gemaakt van dezelfde 
bouwmaterialen en alle huizen 
hebben een plat dak. In totaal zijn 
er vijf verschillende type huizen 
gebouwd.1 

In de periode tussen 1965 en 1985 
bouwde men in Nederland wij-
ken die erop gericht waren om de 
woonmilieus te verbeteren. Dus niet 
meer in rijen en in de hoogte, maar 
in hofjes met kronkelende paad-
jes. Met dus een hoofdweg waar-
aan kleine subwijken ontstonden, 
zoveel mogelijk autoluw en met veel 
woonerven. Een plek waar kinderen 
veilig op straat konden spelen en 

die gericht waren op de interactie 
tussen de bewoners. 

Dankzij Niek de Boer (1924-
2016), pionier van de woonerven 
in Nederland, staan er inmiddels 
1 miljoen huizen aan een woonerf 
van de ongeveer 7 miljoen huizen 
die Nederland telt. De Boer was 
een stedenbouwkundige afkomstig 
uit Deventer en werkzaam in o.a. 
Emmen. In 1960 bedacht hij de 
woonerven waarmee Nederland 
inmiddels erg vertrouwd is. Zelfs in 
Ithaca, New York, is er een ’woen-
urf-wijk’ te vinden.

De huizen in Tongelre werden in 
1973 gebouwd door bouwbank 
Stok en woningstichting SWS (nu 
Woonbedrijf ). In het totaal wer-
den er ongeveer 1000 woningen 
gebouwd.2 Anno 2018 is ongeveer 
de helft in bezit van woningcorpo-
ratie Woonbedrijf, deze woningen 
worden verhuurd. De andere helft 
is van eigenaar-bewoners. In 2013 
zijn er rond de 250 huurwoningen 
door het Woonbedrijf onder handen 
genomen. Dit om ervoor te zor-
gen dat de wijk aantrekkelijk zou 
blijven voor de bewoners. Net zoals 
zoveel wijken in Nederland heeft 
ook de Geestenberg te kampen met 
overlast door deze en gene, zwerfaf-
val, parkeerproblematiek, etc. Maar 
mede dankzij de inzet van de bewo-
ners en Woonbedrijf, is de Gees-
tenberg een wijk waarin men graag 
woont. De bewoners voelen zich 

Een markant stukje Nederland 
in Tongelre.

Geestenberg in aanbouw Heike
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thuis en hebben allerlei projecten 
opgezet om bewoners met elkaar 
in contact te laten komen zoals de 
Kozijnenkas. De Kozijnenkas is 
gebouwd van de oude kozijnen die 
tijdens de renovatie in 2013 door 
Woonbedrijf is uitgevoerd. 
De kas is een groene plek waar 
bewoners samen kunnen komen 
om nog meer interessante projecten 
te bedenken. 
Door de indeling van de wijk, is ver-
dwalen heel goed mogelijk. Paadjes 
gaan over in straatjes en weer in 
een hofje en overal keermuurtjes. 
Maar als je het bloemkoolpatroon 

volgt valt het verdwalen reuze mee. 
De hoofdwegen zoals Haagbeemd 
en Buyaard hebben aftakkingen 
met prachtige namen zoals Leest, 
Baelschot, Otterstok, Asberg, Elmt 
en Heike. De namen zijn veldnamen 
op toponiemen oftewel een eigen-
naam van een geografische plek die 
bestaan heeft (een rivier bijvoor-
beeld maar ook een plaats). Leest is 
een ander woord voor wagenspoor. 
Otterstok, een perceel waar otters 
leefden en Baelschot betekent wa-
terkering. Voor nog meer verklarin-
gen van de straatnamen? Deze zijn 
te vinden in de gids 100% Geesten-

berg speciale expeditie.2 En met de 
gids in de hand is een expeditie een 
uitstekend idee om dit bijzondere 
stukje Tongelre te bekijken.

Patries Boon

(Endnotes)
1 Bronvermelding: Beeldenboek 
Woningen Geestenberg, 2013

2 Bronvermelding: 100% Geestenberg 
speciale expeditie, 2013, Via 
https://www.woonbedrijf.com/
PubliekeDocumenten/reisgids-100-
procent-geestenberg.pdf

Kozijnenkas Tuin van een bewoner

*Team Gina* heeft het 
gehaald!
Mijn deelname aan de MS Motion sponsorloop is 
anders gegaan dan de bedoeling was. Driekwart jaar 
aan het trainen geweest voor de 10 kilometer wande-
ling en dan gaat het een paar dagen voor dé dag he-
lemaal mis. Mijn rechter enkel dusdanig verzwikt dat 
er een stukje kuitbeen is afgebroken en hoogstwaar-
schijnlijk ernstig enkelbandletsel. Resultaat: in het 
gips! Mijn teamleden hebben mij 10 kilometer lang 
in de rolstoel op sleeptouw genomen zodat ik er wel 
bij kon zijn. Het is een onvergetelijke dag geworden 
met een dito eindresultaat. We hebben als *Team 
Gina* € 1.255,-  aan sponsorgeld gekregen en niet 
te vergeten van Jumbo Pagelaan voor alle teamle-
den een voortreffelijk lunchpakket. Alle sponsoren 

bedankt voor jullie financiële steun en opbeurende 
woorden! Hopelijk mogen we volgend jaar net zoveel 
steun krijgen als dit jaar.  
Wil je volgend jaar misschien meelopen in *Team 
Gina*? Iedereen is welkom! Datum wordt nog be-
kend gemaakt. Contactgegevens via Rond ’t Hofke.
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Brabis 4 • 5641 JV  Eindhoven • 06 411 530 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

lucillereizen.nl • facebook.com/lucillereizen

Compleet aanbod
Persoonlijk contact en service

Eén aanspreekpunt voor en tijdens uw reis

Voor Particulier en Bedrijf

klussen binnen en buiten

Huis, bedrijf en vakantie

Dier en Voeding

Chauffeurs diensten

Huismeester onderhoud

ICT oplossingen

www.diensten.akala.nl     www.birdfood.nl     www.petzoo.nl

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

Mijn Hobby Winkeltje

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

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 

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com



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

Boek: Dementie met een glimlach 
- clown ontmoet Alzheimer. Het is 
een bijzonder boek door Arno Hui-
bers. Het wordt 5 november 2018 
om 20.30 uur officieel gepresen-
teerd in het Parktheater, schouw-
burg te Eindhoven. Het is vanaf dan 
via de boekhandel verkrijgbaar. 

introductie
De wereld van verpleeg- en verzor-
gingshuizen kent Arno Huibers via 
zijn werk als mimeclown van heel 
dichtbij. In 1999 maakte hij voor de 
eerste keer middels subtiele humor 
non-verbaal contact met mensen 
met diepe dementie (psychogeri-
atrische afdeling bij De Passaat/
Archipel in Eindhoven). Hij werkte 
daarbij vanuit zijn achtergrond als 
mime-clown. Dit werd het begin 
van de stichting miMakkus, een 
officieel erkende kort durende be-
roepsopleiding die landelijk mensen 
uit de zorg opleidt om op deze 
vernieuwende manier met subtiele 
humor te werken bij mensen met 
dementie. En ook bij mensen met 
meervoudige stoornissen.

Boek
Het boek ’Dementie met een glim-
lach’ vertelt -in woord en beeld- 
over een verrassende nieuwe ma-

nier van contact maken als clown 
bij mensen met diepe dementie. Het 
boek is bedoeld voor iedereen die 
zich daar bij betrokken voelt: van 
psycholoog tot mantelzorger, van 
manager tot verpleegkundige en van 
activiteitenbegeleider tot vrijwilliger 
en ook clown in de zorg. Het boek 
inspireert, ontroert, zorgt voor een 
(glim)lach, confronteert op momen-
ten, en biedt nieuwe inzichten van 
contact maken.

Zie voor info en bestelling: https://
lecturis.nl/product/dementie-met-
een-glimlach/
Met prachtige foto’s, illustraties en 
vol ontroerende en humoristische 
anekdotes. Winkelprijs € 24,95.

Documentaire bij boek
Bij dit boek hoort tevens een docu-
mentaire ’Ik wil Mieke blijven’ (over 
dementie met een glimlach), die via 
een link in het boek te vinden is op 
een besloten pagina van Youtube. 
Link kort promofilmpje (3 min) van 
de documentaire Ik wil Mieke blijven. 

Over Arno Huibers
Huibers staat sinds 1980 in 
theaters en vernieuwende circus-
sen in Europa met hoogsensitieve 
clownsacts, waarin hij zoekt naar de 

essentie van ’de clown’. Poëtische 
voorstellingen. Begin jaren negentig 
staat Huibers mede aan de basis in 
Nederland van Cliniclowns. In Roe-
menië richt hij projecten op voor 
zwerfkinderen. In 1999 speelt hij 
met subtiele clownerie in verpleeg-
huizen, waaruit later de Stichting 
miMakkus ontstaat. Zijn clowns-
werk in verpleeghuizen inspireert 
sindsdien clowns in heel Nederland, 
België en Duitsland tot soortgelijke 
initiatieven.

Dementie met een glimlach
door Arno Huibers

dementie Met een glimlach

25



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

Agenda

 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.

 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 
-  De wijkagent is elke 1e woensdag van de maand  

aanwezig van 14.30 tot 15.30 uur. Afwisselend: even 
maand in Orka, oneven maand in ’t Oude Raadhuis.

 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.

Zoek je 
contact?

Bel of mail 
ons!

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

liedertafel
Op zondag 14 oktober is er een meezingmiddag in 
’t Oude Raadhuis. 
Een, twee, drie zing maar...! Misschien zingt niet ieder-
een graag alleen, maar iedereen zingt wel graag mee. Ja 
toch! Grijp je kans. Dit alles met medewerking van de 
befaamde liedertafel Santé uit Oirschot. Entree € 1.00.

schrijf dit 
vast in je
Agenda!

Speelgoedbeurs
Op zondag 18 november, aan de vooravond van de 
feestdagen, kunnen jongens en meisjes tot 15 jaar hun 
speelgoed verkopen. ’t Oude Raadhuis biedt de gele-
genheid om voor € 1,50 een tafeltje te huren. Vanaf 
9.00 uur kun je er terecht om alles klaar te zetten. De 
entree is gratis en met uitzondering van handelaren is 
iedereen welkom.
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Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 19 oktober 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. 
’The Danish Girl’ (2016) is een bijzonder waarge-
beurd liefdesverhaal dat inhaakt op de actualiteit. 
Wanneer kunstenares Gerda haar man Einar vraagt 
om voor haar model te staan, komen Einars onder-
drukte gevoelens naar boven en wil hij verder leven 
als vrouw. Einar begint aan een baanbrekende reis 
die alleen mogelijk is door de onvoorwaardelijk liefde 
van zijn vrouw. Einar vecht om te worden wie hij 
eigenlijk is: de transgender pionier Lili Elbe.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 16 november, 21 december.

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

MeesterBrein tongelre 2018
Grote Quizavond op vrijdag 26 oktober
Welk team neemt de titel over van team Krommen-
brein, de winnaars van 2017?
’t Oude Raadhuis daagt in 2018 weer alle volwassen 
inwoners van Tongelre uit een gooi te doen naar de 
titel MeesterBrein Tongelre 2018. Tijdens onze grote 
quizavond op vrijdag 26 oktober zullen de vragen 
gaan over sport, politiek, algemeen, enz. De quiz 
wordt gespeeld met maximaal 12 teams, bestaande 
uit maximaal 6 vrienden, vriendinnen of buurtgeno-
ten vanaf 18 jaar. 
Het winnende team mag zich een jaar lang Meester-

Brein Tongelre 2018 noemen en wordt verwend met 
champagne en de wisselbeker. Publiek en supporters 
zijn van harte welkom, de bar is open. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang quiz 20.00 uur.
Tot 19 oktober kun je een team inschrijven door 
een mailtje te sturen naar: raadhuis-activiteiten@
kpnmail.nl met hierin de naam en leeftijd van alle 
teamleden én de gegevens van de contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

Klets/muziekavond 
Op zaterdag 10 november maak je zelf uit welke 
muziek de dj draait. Uit de miljoenen beschikbare 
nummers moet je wel een keuze kunnen maken. 
De entree is gratis evenals de hapjes. 
Kortom, goeie buurt en je eigen muziek. We begin-
nen om 20.30 uur en eindigen om 23.30 uur.

KOM jE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon. Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 16 november organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de kwaliteitsfilm ’Frantz’.

schrijf dit 
vast in je
Agenda!
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activiteiten bij Orka
’Doe maar Gewoon Geestenberg’ was niet 
gewoon!
Het was een bijzondere burendag, zaterdag 22 sep-
tember, eigenlijk helemaal niet gewoon! Opbouwen in 
het zonnetje, dat verdween net na de middag. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Vele kinderen hebben de 
workshops meegedaan, cupcakes versieren met Tilly, 
’tegel er uit, tuintje er in!’ met Soontiëns, Jantien die 
zoveel snoeten heeft geschminkt, speksteen bewerken 
met Roel en Lotte, er was voldoende vermaak! Volwas-
senen hebben gehaakt met Sigrid, en gewoon lekker 
geluisterd naar de wijkband, die heerlijk gespeeld 
heeft, ondanks de koude stembanden en vingers van de 
gitaristen.

Na 16.00 uur begon het wel voorzichtig te regenen, 
maar dat mocht de Bingopret niet drukken. Wat 
heerlijk om met zoveel mensen in het park te bingoën 
en daarna met ruim 90 mensen de buurtmaaltijd te 
genieten. Dit alles is weer geweldig gepakt in prachtige 
foto’s door Alexander van der Dussen.
Namens de organisatie van het wijkfeest, dank voor 
jullie komst, enthousiasme en plezier! 
Wat ons (Leks, Marya, Liesbeth, Mayliss en Mirjam) 
betreft volgend jaar weer! Zin om mee te doen? Mail 
maar meteen naar wijkfeestgeestenberg@gmail.com.

Jaaaa, Halloweentocht gaat door in 2018!
Op zaterdag 27 oktober van 18.45-21.00 uur is er 
weer een Halloweentocht in de wijk Geestenberg.
Kaartjes om mee te lopen worden van tevoren verkocht 
voor € 1,50 per kaartje. Verkoopdata komen op de 
posters te staan en in de schoolnieuwsbrieven. De week 
voor Halloween zijn ze nog aan de deur te koop op Laar 
8 tussen 16.00 uur en 20.00 uur.

Dit jaar hebben we ook weer prijzen voor de best 
verklede deelnemers, jong en oud, dus houd je vooral 
niet in!
Doe mee met Halloween zoals je nog nooit hebt gezien!

Reserveer 15 december voor de coolste 
kerstavond in tongelre!
Op zaterdagavond 15 december zal Orka in Club C 
op Sectie C een nieuwe club openen voor één speciale 
avond: Club Noordpool! We houden je op de hoogte!

Interesse om mee te doen met een van bovenstaande 
activiteiten? Wil je nog post worden met Halloween? 
Of wil je zelf een activiteit organiseren? Mail even naar 
info@orkacentrum.nl. Je mail komt bij het bestuur 
terecht: Johan Hendriks, Helma Ramaekers en Mirjam 
Hendriks (geen familie van). Wij zullen dan zo snel 
mogelijk contact met je opnemen. Tot ziens in Orka! 
Planning Orka Open activiteiten 2018:
voor de vaste activiteiten/clubs verwijzen we door naar 
de website : http://www.orkacentrum.nl. 

Oktober 2018

Zaterdag 13 oktober Vinyl party (lekkere vinyl muziek in 
je eigen buurt!)

Zaterdag 27 oktober v.a. 18.45 uur Halloweentocht 
Geestenberg

november 2018

Woensdag 14 november Cook4U (mee koken of eten? Mail 
naar cook4U.orka@gmail.com)

Zaterdag 24 november Muziekavond

December 2018

Zondag 2 december Sinterklaas in Orka

Woensdag 12 december Cook4U Kerstmenu (meedoen? 
Mail naar cook4U.orka@gmail.com)

Zaterdag 15 december Kerstshow 

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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In 1983 werd op initiatief van o.a. 
Geert Bossong en Geert Jonkers 
deze vereniging voor Tongelrenaren 
van boven de 50 jaar opgericht. 
„Maar de gemiddelde leeftijd zit 
na 35 jaar veel dichter rond de 70 
dan net boven de 50. Tja de men-
sen moeten tegenwoordig langer 
werken en dat merken we aan het 
deelnemersveld”, zegt Bert van Oor-
schodt, die samen met André van 
der Meijden en Bertha van Heeswijk 
het bestuur vormt. 
André: „In de zomer organiseren we 
een twaalftal fietstochten. We ver-
trekken om 13.30 uur vanaf ’t Oude 
Raadhuis en rond 16.30 uur zijn we 
daar dan ook weer terug. Twee keer 
per jaar is de tocht langer, tussen 
de 50 en 60 km. Dan zijn we tussen 
9.00 en 17.00 uur op pad.” 
„Iedereen mag meedoen, met welke 
fiets dan ook”, vult Bert aan. „Dus 
ook e-bikes. Zo’n 75% van de deel-
nemers heeft een e-bike. Er is zelfs 
ook een tandem bij. De mannelijke 
wederhelft van het echtpaar dat 
hierop rijdt, is blind. Op die manier 
kan hij met uiteraard zijn vrouw 

voorop, genieten van een mooie rit”. 
„Toch kost het organiseren van 
die tochten ons heel wat energie”, 
onderbreekt Bertha, „elke tocht die 
we ondernemen wordt zorgvul-
dig voorbereid. We gaan met z’n 
tweeën de route verkennen. Klop-
pen de knooppunten nog wel, is er 
ergens een brug afgesloten of een 
omleiding vanwege werkzaamhe-
den, enz.? Het is wel zo, dat iedere 
deelnemer op eigen risico meedoet.” 
Bert: „Uiteraard doen we al het 
mogelijke om de tocht veilig te laten 
verlopen. André en ik rijden voorop 
in onze signaalkleurige hesjes. Met 
mijn vingers in de lucht geef ik bij 
tegenliggers aan om hoeveel het er 
zijn. Steek ik een vuist in de lucht 
dan gaat het om een aanzienlijke 
groep.” „Een kruispunt oversteken 
met zo’n kolonne is uiteraard wel 
wat spannender”, vervolgt André, 
„we nemen ieder een rijrichting 
voor onze rekening en steken de 
duim omhoog als de automobilisten 
zich voor ons inhouden.” „Dat gaat 
eigenlijk altijd goed”, concludeert 
Bert. 
En hoe bevalt het de deelnemers? 
Bert ventileert luchtig zijn erva-
ringen. „Die volgen ons als makke 
schapen. Ze hebben niks in de 
gaten. Soms rijd ik wel eens opzet-
telijk een paar keer om hetzelfde 
pleintje en dat kwebbelende gezel-
schap valt dit dan helemaal niet op. 
Een andere keer neem ik dezelfde 
straat van de andere kant. Nee, hier 
zijn we nog niet geweest is dan de 
reactie.” 
In de wintertijd, d.w.z. van no-
vember tot begin april, wordt er 
gewandeld. Bertha: „Niet zover 

hoor, de ene keer gaan we richting 
de Bogten, een andere keer richting 
het Wasven. Daarna is het koffie-
drinken in ’t Oude Raadhuis. We 
besluiten het fietsseizoen met een 
bustocht voor de hele club naar 
een leuke bestemming. En natuur-
lijk is er de jaarlijkse receptie met 
nieuwjaar.”
Of er nog een festiviteit wordt geor-
ganiseerd ter gelegenheid van het 
35 jarig bestaan? „Natuurlijk”, ant-
woorden André en Bert in koor, „op 
22 oktober a.s. in ’t Oude Raadhuis, 
vanaf 14.00 uur.” Aan de zorgelijke 
gezichten van het bestuur, maak ik 
wel op dat de gedachten vooralsnog 
niet naar dit feest uit gaan.
Bert legt uit: „Laten we eerlijk zijn, 
we zijn ook niet meer de jongsten, 
ik ben 76, Bertha 80 en André is 
83. Met andere woorden, het wordt 
tijd dat jongere ouderen het van ons 
over gaan nemen. Zo gauw zich er 
nieuwe deelnemers melden, klam-
pen we die aan om ze te strikken 
voor het bestuur. Tot nu toe zonder 
succes.” André: „Het zou erg jam-
mer zijn als onze club zou worden 
opgeheven bij gebrek aan opvolging 
in de leiding. De Fiets- en Wandel-
groep 50+ Tongelre met ruim 60 
leden voorziet immers wel degelijk 
in een behoefte. Wellicht dat dit 
stukje in het wijkblad toch meer 
animo oplevert”. 

Rond ’t Hofke roept hierbij op: 
„Meldt u zich aan voor het bestuur 
van deze prachtige club, die al 35 
jaar bestaat. Zorg hiermee dat het 
mooie werk van Bertha, André en 
Bert niet verloren gaat en wordt 
voortgezet in ons prachtige Bra-
bantse land. En natuurlijk, maak er 
toch maar iets fantastisch van op 
22 oktober.” 

Paul Brans

’Paaltje, paaltje, paaltje’! 
35 jaar Fiets- en Wandelgroep 50+ 
Tongelre, 1983-2018

Bertha van Heeswijk, Bert van 
Oorschodt en André van der Meijden
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

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

www.bloemendalwol.nl
daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!



Op vrijdag 2 november aanstaande is er weer Hal-
loween in de wijk! Van 18.30 uur tot 21.00 uur kun je 
in de Hageheldlaan, Monarchstraat, Kluizenaarstraat, 
Avondroodstraat, Morgenroodstraat, Wapendra-
gerstraat, Atalantastraat en het Pijlstaartpad komen 
griezelen. Er is geen vaste route. Als je durft, mag je 
aanbellen bij de versierde huizen en de huizen met de 
Halloween-flyer voor het raam voor iets lekkers. Op 
verschillende plekken zijn er ook spannende activitei-
ten voor dappere kinderen, groot en klein.
Trek je engste of mooiste griezelpak aan, neem je tasje 
mee en kom lekker griezelen!
Halloween in de wijk wordt georganiseerd door de 

wijkbewoners, Kinderdagverblijf Lukkepuk en Stichting 
Speeltuin Zwaluwstaartweg.

Halloween in de wijk

Herinnering aan 
Lenie De Graaff-Chatrou

„Ik ben de oudste bezorgster van Rond ’t Hofke”, zei 
ze niet zonder trots. Leen verloor haar man Harrie 
al heel vroeg, in 1992. Maar zoals de oudste zoon 
Huub het in de dienst zo treffend verwoordde, ’the 
show must go on’. Met deze instelling pakte ze de 
draad weer op. Alles wat haar belangstelling, voldoe-
ning en plezier kon opleveren pikte ze op. Het eet-
punt, het koor, bridgen, het wijkblad bezorgen, PSV, 
ouderensoos, carnaval, kinderen, achterkleinkinde-
ren. Zelfs housemuziek. Housemuziek? Ja house-
muziek, uit de discotheek van haar kleinkind Boy 
en daar nog op dansen ook. Een bijzondere moeder, 
oma en overgrootmoeder was de Grote Leen. Want 
onder die naam was deze imposante vrouw bekend. 
Niet te verwarren met de Kleine Leen, haar nicht die 
in het septembernummer aan het woord was. Beiden 
stonden naast elkaar op een fotootje uit begin jaren 
30 op ’t Hofke. 
Op donderdag 6 september is de Grote Leen rustig 
ingeslapen in het bijzijn van haar kinderen. Ze is 93 

jaar geworden. Het kan niet anders dan dat haar lust 
for live een blijvende inspiratie zal zijn voor eenieder 
die haar gekend heeft.

Redactie Rond ’t Hofke

Ik ben Liv. Ik ben 14 jaar oud. En woon sinds 
oktober in de wijk de Karpen. Ik doe 3 VWO op het 
Lorentz Casimir college.  Ik heb veel ervaring met 
oppassen op kinderen. En ik zou het leuk vinden 
om dit in mijn nieuwe wijk ook te doen. 
Mijn contactgegevens: mobiel: 0683984884
mailadres: tulp.liv@lcl.nl

OPPAs/BijLEs

GARAGE te huur in ’t Hofke (Avondroodstraat)
€85/mnd. Tel. 06-12 25 79 24

Wilt u iets verkopen of zoekt u iets, plaats dan een 
kleintje in uw wijkblad! Voor maar 5 euro kunt u 
vijf regels plaatsen, 150 tekens. Iets voor u?
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van de Geloofsgemeenschap

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

Protestantse kerkdiensten

  Zondag 14 oktober 10.00 uur  
ds Henk Veltkamp, Jeugdkerk

  Zondag 21 oktober 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide

  Zondag 28 oktober 10.00 uur 
ds Petra Speelman, Jeugdkerk

  Zondag 4 november 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Avondmaal,  
herdenken overledenen

  Zondag 11 november 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Twee maal per maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. 

Gedachtenisdienst
De gedachtenisdienst zal dit jaar plaatsvinden op 4 no-
vember. In deze dienst noemen wij de namen van hen 
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De cantorij zal 
aan deze dienst medewerking verlenen en wij vieren 
dan ook de Tafel van de Heer.

Jaarthema
In de vorige ’Rond ’t Hofke’ is al geschreven over het 
nieuwe Jaarthema van onze gemeente ’rust en onrust 
in het geloof’ (of anders geformuleerd: ’geloven: tussen 
rust en rusteloosheid’). Op de startzondag hebben we 
de aftrap gegeven en inmiddels heeft ds Bert Jan van 
Haarlem op 25 september de inleiding op het thema 
verzorgd! 
De activiteiten in dit thema-jaar worden grotendeels 
samen met de Johanneskerk georganiseerd. U wordt 
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het 
programma. In de maand oktober is dat de avond over 

Openbaring, op 24 oktober om 20.00 uur in de Ont-
moetingskerk.

Vorming & toerusting
De commissie Vorming en Toerusting heeft voor het 
huidige seizoen 2018 - 2019 een activiteitenkalender 
opgesteld.
Enkele activiteiten voor de komende maanden zijn 
geprogrammeerd onder het kopje jaarthema. Andere 
activiteiten voor 2019 zijn: geloof tussen rust en onrust 
in de bevrijdingstheologie (Johanneskerk), Agnostici en 
Godsbeelden (ds Elbert Grosheide), Rust en onrust in 
de hedendaagse poëzie (ds Karin Wuijster). Ook wordt 
gedacht aan het tonen van een film, bijvoorbeeld bij het 
begin van nieuwe jaar, zoals al eerdere jaren gedaan. 
Te zijner tijd hoort u meer over de activiteiten, of kijk 
op de website.

terugblik startzondag
We kunnen terugkijken op een ’ONGELOFELIJK’ 
goede start van het seizoen op zondag 9 september. 
Ongelofelijk was het feit dat het kerkgebouw om 7 uur 
’s morgens nog in ’originele staat’ was, maar binnen 
anderhalf uur werd omgetoverd tot 4 gezellige ontbijt-
restaurantjes. Ongelofelijk ook dat zo’n 120 kinderen, 
jeugdkerkers, jongeren en ouderen tijdens het eten mét 
elkaar hebben gesproken over onderwerpen als ’mijn 
geloof (ont)regelt mijn leven’ en ’geloven maakt onrus-
tig’, voorbereid en geleid door Elbert, Antje, Wouter en 
Kees. 
Ongelofelijk origineel was ook de manier waarop 
Naomi, Marloes, George en Tobias tijdens de kerk-
dienst werden ’overgevlogen’ van de kindernevendienst 
naar de jeugdkerk. Dat alles was opgeruimd, afgewas-
sen en teruggezet voordat de kerkdienst was afgelopen, 
was ook enigszins ongelofelijk, maar vooral te danken 
aan alle gemeenteleden, die op een of andere manier 
aan deze startzondag hebben meegewerkt. Samen 
eten, tijdens het Pelgrimsweekend. Met uitzicht over de 
grensstreek nabij Hanik.
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Katholieke kerkdiensten

In deze rubriek worden onder 
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke 
maandelijks de kerkberichten geplaatst.

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

Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistieviering om 9.00 uur en 
daarna koffie/thee in het kerkwijkcentrum.

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1e 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 1e en 3e zondag van de maand is het KWC na 

de kerkdienst geopend voor een kop koffie/thee en 
een gezellige babbel.

Familieberichten:

Uitvaarten:
30 augustus:  Martien van Gent, 84 jaar
11 september:  Lies Rutjens – Jacobs, 90 jaar
 
Dopen:
2 september: Djayden en Djenairo Marcelli
 Jailey van Veen
 
Zondag 11 november speciale Sint-Martinusmis 
om 09.30 uur met het Sint-Marinusgilde.

Verder zijn wij op zoek naar een assistent koster 
voor de eucharistie vieringen in Berckelhof. 
Maximaal 24 keer per jaar.

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

We zijn een gezellige en sportieve 
groep senioren die elke week naar 
de gymles gaat.
We doen elke week op muziek ver-
schillende bewegingsoefeningen. 
Leuk en afwisselend. 
Van de deelnemers verwachten 
we bereidheid om er samen een 
gezellige les van te maken. 
Aan de lachspieren wordt ook 
gewerkt! 
Voor de les hebben we altijd even 
tijd om bij te kletsen.
We gymmen elke week op dinsdag 
van 15.45 tot 16.30 uur
bij BS De Boog, in gymzaal ’t 
Hofke.
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u eens een les meemaken? 
Dan kunt u vrijblijvend en gratis 
een proefles bijwonen. 

Aanmelden kan via onderstaand 
telefoonnummer of e-mailadres.

Met sportieve groet van de leden 
van de fit-gymgroep! 

Ik hoop u snel te zien bij één van 
mijn lessen.
Teddie Reurink sport- en beweeg-
docente (MBvO)
telefoon: 040-252 16 63 
e-mail: teddie.reurink@planet.nl

Komt u ook samen met ons bewegen?
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Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

HeerliJk belegde 

broodJes van de bakplaat 

en alles voor een 

HeerliJke en eerliJke bbq

keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat

www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

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

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

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

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

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

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

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

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

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

93x136 Adv_Monuta Sol.indd   2 02-03-18   16:39



Niet iedere automobilist is er zich 
van bewust dat de Loostraat een 
30 km zone is, want veelvuldig 
wordt de maximumsnelheid op 
deze weg overschreden. 
De weg wordt daarmee voor fietsers 
en wandelaars onprettig en soms 
ook potentieel gevaarlijk.  
De Loostraat (en tevens de Molen-
dijk en Collseweg) zijn landweg-
getjes die steeds meer worden 
gebruikt als recreatieve route 
naar o.a. de Collse watermolen 
en restaurant/speeltuin de Kleine 
Dommel (waaronder veel fietsende 
ouders met kinderen). 
Ook lopen er diverse wandel- en 
fietsroutes (Rondje Eindhoven en 
fietsknooppunten) en tevens is het 
een gebied dat wordt gebruikt om 
de hond uit te laten.

De 30 km zone op deze wegen is 
daarom geheel terecht, maar het 
probleem is dat het niet wordt ge-
handhaafd *). Daarom de vraag aan 
de wijkagent gesteld: waarom geen 

betere controle, betere (herhaalde) 
aanduiding, meer verkeersdrem-
pels, een smily waarop de snelheid 
wordt weergegeven?
Het antwoord is:  
Zonder meldingen kunnen gemeen-
te en politie moeilijk handhaven en 
maatregelen nemen.
Voorkomen heeft kennelijk geen 
prioriteit...
 
En dat er ongelukken gebeuren op 
30 km zones is recentelijk geble-
ken: dit voorjaar is er een dodelijk 
ongeluk gebeurd op een andere 30 
km zone, de Rielsedijk, veroorzaakt 
door een automobilist die (veel) te 
hard reed. 
Maatregelen kunnen bij de ge-
meente worden aangevraagd maar 
dienen goed onderbouwd en breed 
gesteund te zijn.
Na een gesprek met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) bleek dat zij er 
zeer welwillend tegenover staat een 
buurtactie te ondersteunen, eventu-
eel ter plaatse onderzoek te doen en 

een verzoek naar de gemeente toe te 
onderbouwen. Tevens stelt zij gratis 
’30 km stickers’ ter beschikking.
Ook de fietsersbond afd. Eindhoven 
onderkent het probleem en onder-
steunt een eventuele buurtactie van 
harte. 

Nu een oproep: wie steunt het 
project LOOstraat-SLOWstraat en 
wie stellen zich beschikbaar om 
de leiding te nemen en overleg te 
voeren met VVN, fietsersbond, 
wijkagent, een te vormen buurt-
groep en gemeente? 
Zodat de LOOstraat een voor 
fietsers en wandelaars prettige en 
veilige SLOWstraat gaat worden, 
hetgeen uiteraard ook geldt voor de 
Molendijk en Collseweg!  
Het zou misschien een gebied kun-
nen worden waarin auto’s worden 
’gedoogd’, zodat het geen sluiproute 
meer kan zijn. 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet, 
de initiatiefgroep 
Peter van Emden en Boris Blazic
e-mail: phv@xs4all.nl

LOOstraat - sLOWstraat?

*)  Of zoals verwoord door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeer (SWOV): 
„De inrichting van de weg moet uitnodigen tot het juiste gedrag. Zo is de inrichting van 30-km zones regelmatig zo sober dat de snelheidslimiet 
onnatuurlijk aanvoelt en dan houdt geen mens zich daaraan”

Bij het begin van de Loostraat staat netjes een 30 km/h bord, maar dit wordt niet herhaald

35



Koopavonden op ’t Wasven
Wasven werkt samen met Boer-
schappen.nl, de leverancier van 
streekproducten uit onze regio. 
Naar aanleiding van deze samen-
werking is de Wasvenwinkel vier 
avonden geopend van 17.00 tot 
19.00 uur. Op de donderdagen 18 
& 25 oktober en 1 & 8 november 
a.s. kunt u de vooraf bestelde box 
van Boerschappen afhalen en heb-
ben wij speciale aanbiedingen in de 
winkel.
 Alleen op deze avonden zijn 
al onze biologische broden te 
koop voor €2,50 (normaal €2,95) 
en hebben we de actie ’5 halen 4 
betalen’ voor de ’Blije’ worsten-
broodjes. Mis dit niet en kom 
langs!

Bakmiddag voor kinderen: 
Paddenstoelen
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder 
leiding van de Wasvenbakkers zelf 
iets lekkers bakken op het Wasven. 
De bakmiddag is voor kinderen van 
6 tot 10 jaar. 
Naast de bakkers zijn er altijd meer-
dere vrijwilligsters aanwezig om de 

kinderen te begeleiden.

 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. Aanmelden kan door een 
mailtje met je naam en telefoon-
nummer te sturen naar winkel@
wasven.nl. inschrijven kan tot 
18.00 uur op de zondag voor de 
bakmiddag. Als er een plaatsje 
voor je is, krijg je een bevestiging 
per mail. 

natuurwerkochtend 
voor groot en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de 
maand organiseert de natuurwerk-
groep van het Wasven de Natuur-
werkochtend. Er zijn altijd volop 
leuke en nuttige natuurklussen te 

doen rondom de Wasvenboerde-
rij! Het is keigezellig om samen 
- volwassenen én kinderen - aan de 
slag te gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Lekker fysiek be-
zig zijn in de natuur. En het is nog 
leerzaam 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.

Mantra’s en meditaties 
bij de wereldboom
Op zaterdagmiddag kun je heerlijk 
buiten, op de boomvlonder onder 
de prachtige eeuwenoude pla-
taan, samen mantra’s chanten uit 
verschillende tradities, eventueel in 
combinatie met een meditatie. 
De mantra’s worden begeleid met 
een Indiaas harmonium en er zijn 
wat kleine percussie instrumenten 
voor wie mee wil klinken.
Het is bij de wereldboom op het 
Wasventerrein van 15.00 tot 16.30 
uur. Er wordt geen entree gevraagd, 
maar een donatie is van harte 
welkom. Neem een yogamat of 
zitkussentje en een flesje water mee 
en trek iets gemakkelijks aan.
 Meld je s.v.p. aan via ajacan4@
gmail.com als je wilt komen. 
Bij regen of slecht weer kan de 
 bijeenkomst vanwege de instru-
menten niet doorgaan. in dat 
geval krijg je bericht.

natuurthema-avond: Wie slaapt er 
niet, als het donker is?
Er zijn dieren die, als jullie gaan sla-
pen, pas wakker worden en op zoek 
gaan naar eten. Maar welke dieren 

rondom de
Wasvenboerderij

Na een prachtige zomer is het inmiddels herfst. Dus tijd 
voor paddenstoelen, Halloween en de natuur winterklaar 
maken. Dat gaan we allemaal doen bij het Wasven!

Planning activiteiten oktober & november

Natuurwerkochtend
20 oktober van 09:30 tot 12:30 uur
 bij de Schop

Mantra’s en meditaties bij de wereldboom
20 oktober van 15:00 tot 16:30uur 
bij de Plataan

Natuurthema-avond: Wie slaapt er niet?
26 oktober om 19:00 uur
 in de Schop

Nationale Natuurwerkdag
3 november om 09:30 uur 
bij de Schop

Expositie Josine van Amsterdam
Vanaf 3 november om 14:00 uur 
op de Overloop
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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

zijn dat? Dit gaan we eens bekijken 
op deze bijzondere natuurthema-
avond. Het is tenslotte bijna Hal-
loween. Je komt in de schemer van 
alles tegen in het bos. Ik word al 
bang van al die enge nachtdieren, 
maar dat hoeft niet hoor!
 Kom je ook? We starten om 
19.00 uur in de schop van de Was-
venboerderij en we eindigen om 
20.45 uur. De entree is € 2,00 en 
het is voor kinderen tot 12 jaar. We 
gaan naar buiten, dus oude jas en 
oude schoenen aan, op zoek naar 
nachtelijk leven!

expositie schilderijen van Josina 
van Amsterdam
Kunst is Josina’s grote passie. 
Al van jongs af aan legt zij de wereld 
om zich heen vast in tekeningen, 
schilderijen en klei. In 1989 is zij be-
gonnen met het maken van beelden 
in steen. Over het beeldhouwen zegt 
zij: „Elk kunstwerk is een spirituele 
reis. 
Het begint met het uitkiezen van de 
steen. Dan kijken, voelen, luisteren 
naar de steen. Hakken, vijlen, schu-
ren, alsmaar schuren. Ten slotte in 
de was zetten. Verbazing en blij dat 

dit beeld uit een stuk ruwe steen is 
ontstaan.”
Josina wordt geïnspireerd door de 
mensen om haar heen, emoties, 

dans en beweging. Ook de na-
tuur en verre reizen zijn een grote 
bron van inspiratie. Symboliek 
en mythologie vormen een vaak 
terugkerend thema in haar werk. 
Graag wil zij beelden en verhalen 
de wereld insturen die een positief 
effect hebben op de toeschouwer 
en lezer. Kijk, voel, ervaar en geniet 
van haar werk!
 De expositie is te zien van zater-
dag 3 november 14.00 uur tot en 
met dinsdag 1 januari 2019 op de 
Overloop van de Wasvenboerderij.
info: www.josinavanamsterdam.nl, 
facebook.com/josinavanamster-
dam. een deel van de opbrengst 
van Josina’s werk gaat naar goede 
doelen.

nationale natuurwerkdag 2018
Op zaterdag 3 november is het weer 
Nationale Natuurwerkdag waarop 
heel veel mensen in Nederland aan 
de slag gaan in en voor de natuur. 
De natuurwerkgroep van het Groen-
domein Wasven doet natuurlijk 
ook weer mee aan deze dag. Schrijf 
het alvast in je agenda en vertel 
het door, want niets is leuker dan 
samen iets voor de natuur en jouw 
eigen leefomgeving te kunnen bete-
kenen. We verzamelen bij de Schop 
en starten om 09.30 uur en we 
stoppen uiterlijk om 14.30 uur. Wij 
zorgen voor een stoere lunch, zorg 
zelf voor stevige (werk)schoenen en 
eventueel werkhandschoenen.
 Doe je ook mee om je op deze 
dag nuttig te maken voor je leef-
omgeving? Meld je dan wel aan op 
de site van nationale natuurwerk-
dag en kies voor de Wasvenlocatie.

De Wasven zorgwerkgroep organi-
seert thema-ochtenden en -avonden 
voor kwetsbare doelgroepen met 
aandacht voor natuurbeleving en de 

voedselketen. De activiteiten vinden 
plaats rondom de Wasvenboerderij 
onder de noemer ’Maak het mee @ 
Wasven’.

 in oktober houden we een 
griezel(halloween) tocht in het 
bos. 
We gaan ook lekkere gerechtjes met 
pompoenen maken en eten. En na-
tuurlijk hollen we pompoenen uit in 
echte halloween-stijl. Kom je ook?
We verzamelen in de Schop, dat is 
schuur achter de Wasvenboerderij. 
Meedoen kost € 5,00 per persoon, 
inclusief een kopje koffie/thee.
Doe je mee? Aanmelden kan via 
maakhetmee@wasven.nl onder 
vermelding van naam, mailadres en 
telefoonnummer.
 Pompoenen, wat kunnen we er 
mee doen? Activiteit voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
35+ jaar: 17 oktober
19.00 uur in de Schop

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

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking



spreekuur 
’t Hofke-Geestenberg
Vanaf deze maand (oktober) gaat het spreekuur in de 
wijk veranderen.

Als politie gaan wij (Joost Verhoeven en Ronald van den 
Heuvel) een spreekuur houden afwisselend in ’t Oude 
Raadhuis en Orka (Geestenberg).

Vanaf oktober 2018 gaan we elke 1e woensdag van de 
maand een spreekuur houden van één uur, van 14.30 
uur tot 15.30 uur.

Op woensdag 3 oktober heeft het eerste spreekuur 
al plaatsgevonden in activiteitencentrum Orka.

Het eerste spreekuur in ’t Oude Raadhuis zal op 
woensdagmiddag 7 november 2018 zijn van 14.30 tot 
15.30 uur.

Vriendelijke groeten, 
Ronald van den Heuvel/Joost Verhoeven

7 november van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

5 december van 14:30 - 15:30 uur ORKA

2 januari 2019 van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

6 februari van 14:30 - 15:30 uur ORKA

6 maart van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

3 april van 14:30 - 15:30 uur ORKA

1 mei van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

5 juni van 14:30 - 15:30 uur ORKA

3 juli van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

7 augustus van 14:30 - 15:30 uur ORKA

 4 september van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

2 oktober van 14:30 - 15:30 uur ORKA

6 november van 14:30 - 15:30 uur ’t Oude Raadhuis

4 december van 14:30 - 15:30 uur ORKA

politie Update

Dahliaclub st. Martinus

De zomer is voorbij en de herfst kondigt zich alweer 
aan.
De herfst, een tijd van veel kleuren, frisse 
wandelingen en lekker warm in huis.
Maar in de tuin hebben wij nog een paar weken 
bloemen, kom dus gewoon nog even kijken. 
Als de vorst invalt is het helaas afgelopen. 
Dan gaan we de knollen rooien, drogen en opslaan, 
zodat ze de winter kunnen overleven.
We hebben een geweldig seizoen gehad met heel 
veel bloemen en een prachtige en goed bezochte 
show in de Merckthoeve. Verder hadden we ook een 
fantastische open dag op de tuin en het 
was er weer als vanouds heel gezellig.
We kunnen met trots terugkijken op een 
geweldige mooie tuin dit jaar.
Kom gerust nog even langs, waarschijnlijk 
hebben we tot november nog mooie bloemen.

Dahliaclub St. Martinus
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Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

werkzaamheden.
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur

zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur zo. en ma. gesloten.

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

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

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



Het jaarlijkse kermiskoningschieten 
vindt al eeuwen plaats op de eerste 
zondag na 21 september. Als u nu 
denkt is dat niet laat, de kermis is 
toch de eerste zondag van augus-
tus, dat klopt, maar dan nemen 
we u even mee terug in de lokale 
geschiedenis. Tongelre was voor 
1920 een zelfstandig dorp waar de 
kermis uitbundig werd gevierd op 
de zondag na de 21e. Vandaar.

Echter dit jaar werd deze festiviteit 
op zaterdag de 22e gevierd. Want 
zondag speelde PSV tegen Ajax, ook 
belangrijk! Dus werd er afgeweken 
van deze traditie. 
Onder zeer grote belangstelling 
werd het een ware happening. 
Nadat de prachtige houten vogel – 
elk jaar gemaakt door Eric Annal 
- met alle egards op de boom werd 
geplaatst kon het evenement begin-
nen.

Eerst werd er geschoten door de 
gildeleden. De deelnemers scho-
ten er op los en na 50 schoten gaf 

Jan Kemps de vogel de genadeslag 
waardoor deze sierlijk naar beneden 
kwam fladderen en Jan tot nieuwe 
gildekermiskoning werd gekroond. 
Hierna was het de beurt aan de 
Tongelrese burgerij om hun schiet-
kunsten te laten zien en jawel hoor 
na 68 schoten was het de beurt aan 
Nick Bloks die met een gericht schot 
een einde maakte aan het lijden van 
deze houten vogel en Nick hiermee 
kroonde tot burgerkermiskampioen 
van de Sint-Catharinagilde.

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

Kermiskoningschieten sint-Catharinagilde

Kermisgildekoning is geworden Jan Kemps en burgerkermiskoning Nick Bloks (links)

verenigingen
Aan het woord

Beste buurtbewoners,
Ook dit jaar zal Sint-Nicolaas onze 
wijk weer bezoeken.
En wel op de volgende data:

Zaterdag 24 november ’de Kar-
pendonk’ en ’Koudenhoven’ en de 
wijk ’Beauregard’ aan de Tongel-
resestraat.
Op zaterdag 1 december het 
oude gedeelte van Tongelre rond 
de Sint Martinuskerk.

Ook kunnen wij u mededelen dat 
de ledencollecteurs in oktober 
weer actief zullen zijn in de wijk.
De collecte wordt zoals gewoonlijk 
huis aan huis gehouden.
De ledencollecteurs kunnen op uw 
verzoek een vergunning en hun 
legitimatiebewijs tonen.
Hierbij willen wij ook alle dona-
teurs bedanken voor de steun, 
die het ons mogelijk maakt dat de 
Sint weer op twee zaterdagen een 

rondgang door de wijk kan maken.
Voor meer informatie over onze 
activiteiten, zoals een globaal tijd-
schema van de rondgang of meer 
informatie over de mogelijkheid 
om de Sint bij u thuis op bezoek te 
laten komen tijdens pakjesavond, 
kunt u op onze website terecht: 
www.sinterklaasvereniging-ton-
gelre.nl.

Met vriendelijke groeten
namens het bestuur
D. Vermeulen Secretaris

st. Nicolaasvereniging st.-Martinus
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Op zondag 11 november zal het 
St. Martinusgilde Tongelre haar 
Patroon herdenken.
Het gilde bestaat dit jaar 570 jaar.

De dag zal begonnen worden om 
09.30 uur, met een H. Mis in de 
Sint-Martinuskerk.
Na de H. Mis zal de eed van het ker-
kelijk gezag hernieuwd worden en 
zal er een vendelhulde plaatsvinden.

Na de rondgang rondom het Hofke 
zal deze dag verder voortgezet wor-
den in het Gildehuis in de Bogten.

Deze dag hebben we 5 jubilaris-
sen. Gildebroeder Antoon van de 
Nobelen is 60 jaar lid, Tonny van 
den Boomen is 50 jaar lid, 
Frank Hilt en Ad van den Dungen 
zijn 40 jaar lid en Jan van Happen is 
25 jaar lid.

Zij zullen in het Gildehuis gehuldigd 
worden door Kring Kempenland en 
het gilde St. Martinus.
Het gilde hoopt dat we terug kun-
nen kijken op een mooie Patroons-
viering.

Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort, Oud-Deken, 
secretaris.

Patroonsviering 11 november 2018

COntACt
Gilde Sint-Martinus Tongelre
Dinie van de Voort, Deken schrijver
Oude Muschbergweg 1
Telefoon: 040-2813353
E-mail: gilde.sint.martinus.tongelre
@gmail.com

Weten jullie het antwoord op deze raadsels? 
1.  Tims moeder heeft drie kinderen. De eerste heet 

april, de tweede heet mei, de derde heet.....? 
2.  Een cowboy rijdt een stadje binnen op Vrijdag. Hij 

blijft drie dagen en vertrekt weer op Vrijdag. Hoe 
kan dat? 

3.  Een jongen wordt de operatiekamer ingebracht. De 
chirurg ziet hem en zegt: ’ik kan hem niet opere-
ren, hij is mijn zoon.’ Toch is de chirurg niet zijn 
vader. Hoe kan dat? 

4.  Ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af, 
dan ben ik even. Welk getal ben ik?

5.  Door welke uitvinding kun je door de dikste muren 
heen kijken? 

6. Wat heeft een hals maar geen hoofd? 

Schrijf de antwoorden op een kaart met je 
naam, adres en leeftijd en stuur deze naar de 
redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, ’t Hofke 15, 
5641 AH eindhoven of naar ons e-mailadres: 

rondhethofke@gmail.com) en wie weet win jij wel 
een leuke prijs.

Moppentoppers:
-  Jantje zegt tegen zijn vriend: „Ik weet zonder wek-

ker of horloge hoe laat het is.” „Hoe dan?” vraagt 
zijn vriend. Jantje zegt: „Ik pak ’s nachts mijn trom-
pet, ga op het balkon staan en speel wat. De buren 
boven ons zeggen dan: Hé stop daarmee! Het is vier 
uur ’s nachts.”

-  Een cowboy gaat naar de kapper. Als hij klaar is, 
gaat hij naar buiten en kijkt om zich heen. Wat 
denk je? Zijn pony is weg! 

-  Er liggen twee bananen in bed, zegt de ene tegen de 
andere: „Hé ga eens recht liggen”.

Heb je zelf nog een leuk raadsel of leuke mop, laat 
het ons weten en wie weet plaatsen we hem in het 
volgende blad. (rondhethofke@gmail.com) 

jEuGDHOEK
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Zalmquiche light met paprika en venkel

voor 4 personen
ingrediëten
* Hartige taartdeeg van Koopmans (diepvries)
* 2 eetlepels olijfolie
* 1 grote gele paprika, in dunne reepjes
* 1 venkelknol, in dunne reepjes geschaafd of gesneden
* 4 eieren
* 150 gram Griekse yoghurt
* Sap en geraspte schil van een halve citroen
* 2 eetlepels verse, fijn gehakte dille
* 200 gram verse zalmfilet, in blokjes
*  Lage taartvorm met uitneembare bodem, diameter 

26 cm ingevet.

Bereiding
1  Verwarm de oven voor op 190°C. 

Bekleed de ingevette vorm met het deeg.
2  Verwarm de olijfolie in een hapjespan en roerbak de 

paprika en venkel 2-3 minuten tot de groenten wat 
zachter zijn. Strooi wat zout en peper over de groen-
ten en verdeel deze over de taartbodem.

3  Klop in een kom de 4 eieren los met de Griekse 
 yoghurt, citroenrasp, dille en wat zout en peper. 
Strijk dit mengsel over de groenten uit.

4  Wrijf de blokjes zalm in met wat citroensap, zout en 
peper en druk ze in het eimengsel.

5  Schuif de vorm een richel onder het midden in de 
oven en bak de taart in 30-35 minuten goudbruin en 
gaar.

Lekker met een wortel- of groene salade.

Eet smakelijk en geniet van deze taart
Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

Wij leven in een overvloed aan 
spullen en rijkdom, terwijl er ook 
Europese landen zijn waar enorme 
armoede heerst onder de bevol-
king.
Veel mensen uit deze landen 
komen hier werken om hun 
toekomst en die van hun kinde-
ren wat rooskleuriger te kunnen 
maken.
Helaas gaat dit niet altijd op. Het 
dodelijke ongeluk op de N279 van 
afgelopen maart waarbij 5 mensen 
uit Roemenië het leven lieten, 
heeft dit weer eens aangetoond.

Stichting Pacea Domnului or-
ganiseert transporten met eigen 

vervoer naar bijvoorbeeld Roeme-
nië. De wagens zijn dan gevuld 
met kleding, schoeisel, matrassen, 
speelgoed, keukengerei, rollators, 
noem het maar op. Alles wordt 
hier en zelfs in de buurt, verza-
meld. 
Afgelopen jaar is men met vier 
transporten naar kindertehuizen, 
ouderenhuizen, maar ook gewoon 
naar dorpjes gereden om de spul-
len te brengen, deze werden ook 
gebruikt bij het organiseren van 
kinderkampen.
Al met al, onze overvloed wordt 
er met open armen ontvangen en 
zeer gewaardeerd. Alles is bij de 
mensen daar meer dan welkom.

Heeft u dus goede spullen (kleding 
moet schoon zijn natuurlijk), 
waarvan u na het opruimen denkt: 
waar breng ik het heen?

Dan kunt u die afgeven bij 
Agnes van de nobelen, 
Koudenhovenseweg-Zuid 149.
tel: 0402813791. 
Dan komt het goed terecht. 
Kijk eens op de site www.pacea-
domnului.com Hier kunt u de 
nieuwsbrief lezen.

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

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

De Merckthoevelekker in de buurt

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33

Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Voor feesten en partijen!



nieuws van de Basisscholen

Beste wijkbewoners, 

Start nieuwe schooljaar
Na een zeer warme zomer zijn we 
op maandag 20 augustus weer 
vol goede moed en energie gestart 
en hebben we met alle ouders en 
kinderen met een glaasje kinder-
champagne geproost op het nieuwe 
schooljaar. 
Bij de kleuters zijn we gestart met 
het thema ’Vriendschap’. In groep 
3 wordt er volop geïnvesteerd 
om de kinderen op verschillende 
manieren in aanraking te laten 
komen met letters en lezen. In de 
hogere groepen gaan we weer door 

met Snappet op de tablet. Verder 
stimuleren we het groepsgevoel en 
de groepssfeer in alle klassen door 
middel van verschillende spelletjes 
en werkvormen. Kortom, de start 
is weer gemaakt en we gaan er met 
z’n allen een geweldig schooljaar 
van maken. 

nieuwe directrice Anneke luijten
Met ingang van het nieuwe school-
jaar hebben we een nieuwe direc-
trice. Haar naam is Anneke Luijten. 
Zij was door verschillende projecten 
al bekend met onze school, wat 
natuurlijk al meteen een prettige 
start is. 

Anneke is ondernemend en wil dat 
’t Karregat een school is waar ieder-
een zich welkom voelt. 

Afscheid van Mark van der 
Bruggen 
Op donderdag 27 september heb-
ben we afscheid genomen van 
directeur Mark van der Bruggen. 
Mark was tot de zomervakantie 
de directeur van ’t Karregat. De 
kinderen hebben hem om de beurt 
verwend met persoonlijke woorden, 
knutsels en liedjes. ’s Middags heeft 
Mark afscheid genomen van alle 
ouders en (oud) collega’s tijdens een 
receptie. Mark heeft erg genoten en 
bedankt iedereen voor de samen-
werking.   

start nieuwe schooljaar

Mad science

Hallo beste lezers,
Wij zijn 2 leerlingen van basis-
school de Boog. Wij hebben 31 
augustus een leuk bezoekje gehad 
van Mad Science. Wij hebben dit 
cadeau gehad van de ouderraad (or). 
Eerst hadden we een nogal interes-
sante opening. Er was iemand van 
Mad Science en die deed een proefje 
met ’vuur’. Onze directrice, juf 
Maretta, deed ook mee. Eerst moest 
ze haar handen nat maken. Daarna 
deed ze wat schuim aan haar hand. 
Toen ging ze met het schuim over 
een klein vuurtje en werd het een 
best wel groot vuurtje. Toen ging 
iedereen weer naar hun klaslokaal. 
Iedereen werd klas voor klas naar 
het Hipl@b geroepen, ons nieuw 
ingerichte lokaal. Daar gingen we 
’poety’ (beter bekend als putty) ma-
ken. Dat ging als volgt: eerst kregen 
we een potje met lijm (monomeer). 
Daarna mochten we uit de kleuren 
blauw, geel, groen en rood kiezen 

(of zoals de mevrouw van Mad 
Science het noemde: smurf, zweet, 
bloed en snot). Het was erg leuk. 
Als afsluiting schoot de mevrouw 
van Mad Science een raket de lucht 
in. Hij ging heel hoog en kwam 
terug met een parachute. 

Ines & Oghosa van 
basisschool De Boog

COntACt
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
E-mail: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl
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SALTO-school ´t Karregat biedt:

•  Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)

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

•   Plusklas voor kinderen met 
leerproblemen

•   Grote ervaring in het omgaan met 
kinderen van verschillende afkomst

•  Vakleerkrachten sportonderwijs
•   Eigentijds gebouw met moderne 

faciliteiten
•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

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

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

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

S c h o o l  ‘ t  K a r r e g a t

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

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!



Kinderboekenweek
Op 3 oktober is de Kinderboeken-
week gestart. Het thema dit jaar is 
Vriendschap. We openen dit thema 
met de hele school met een speur-
tocht op zoek naar boekenvriendjes. 
Door middel van het aanbieden van 
boeken in de klas en diverse acti-
viteiten en opdrachten brengen we 
dit thema ook terug in de klas. Een 
mooi moment om nog eens extra 

de tijd te nemen voor het voorlezen 
en het zelf lezen van boeken. Ook 
zullen we deze periode weer veel 
te vinden zijn in onze schoolbiblio-
theek.

Sociale veiligheid
Dit schooljaar zijn we gestart met 
een werkgroep sociale veiligheid. 
Wat kunnen we onze kinderen nog 
meer bieden zodat iedereen zich 

veilig voelt op school? Hoe gaan we 
met elkaar om, hoe reageren we op 
elkaar en wat mag en kun je van een 
ander verwachten in bepaalde situa-
ties? Dit thema is altijd een belang-
rijk onderwerp op onze school en 
we willen hierin blijven investeren. 

Vriendelijke groeten, 
Team ’t Karregat

Heerlijk werk heb ik! Ik kan met 
trots zeggen dat mijn werk ook mijn 
passie is. 
Ik ben Subira Selder en ik heb sinds 
2005 mijn eigen praktijk Kinderthe-
rapie Eindhoven aan de Pagelaan 
20 A in Tongelre.

Als Vaktherapeut Drama behandel 
ik hier kinderen en jongeren met 
psychische, sociale en emotionele 
problemen. Ook help ik ouders met 
opvoedondersteuning of begeleid 
ik hen in het leren omgaan met 
hun kind. Vaktherapie Drama is 
een vorm van psychotherapie voor 
kinderen en jongeren.
Bij dramatherapie is de behande-
ling gericht op het bereiken van 
verandering in denken, voelen en 
handelen.
In mijn praktijk zie ik vaak kin-

deren die last hebben van heftige 
driftbuien, zeer druk gedrag, of een 
hele slechte concentratie. Of ze 
voelen zich erg onzeker, waardoor 
er bijvoorbeeld faalangst op school 
aanwezig is. 
Het uiten van moeilijk gedrag bij 
een kind komt voort uit een onder-
liggend probleem. 
Tijdens de sessies zoeken we uit 
waar het probleem ligt en gaan we 
dit oplossen. De ouders betrek ik 
hier ook bij.

Voor kinderen is het natuurlijker 
om zich middels spel te uiten, dan 
ergens over te moeten praten.
Vaktherapie Drama is een fantasti-
sche therapievorm, omdat het voor 
het kind heel veilig voelt doordat het 
allemaal via het spel en de fantasie 
gaat. Tijdens het (rollen)spel kun-

nen ze veranderen en verwerken. 
Zo kan een kind op deze manier 
tijdens het verkleden en het (rollen)
spel verschillend gedrag oefenen en 
gevoelens ervaren; bijvoorbeeld hoe 
kan je contact maken met leeftijds-
genootjes en hoe kan je hier meer 
zelfvertrouwen in krijgen? Of waar-
door word je zo boos en hoe kan je 
je boosheid minder laten worden? 
Of waardoor word je nu zo druk in 
je gedrag en hoe kan je je rustiger 
gaan voelen? 

Wil je eens kennismaken of meer 
informatie krijgen? 
Op woensdagmiddag 31 oktober 
heb ik een open middag. Tussen 
13.30 uur en 16.30 uur zijn jullie 
welkom om te komen kijken en een 
praatje te komen maken.
Ook voor meer informatie kijk eens 
op mijn website www.kinderthera-
pieeindhoven.nl.
Of stuur een e-mail naar info@
kindertherapieeindhoven.nl of bel 
06-42405475.

Ik ben een erkend zorgaanbieder, 
waardoor vanuit de meeste ziek-
tekostenverzekeringen de therapie 
geheel of gedeeltelijk vergoed kan 
worden.  Voor deze behandelingen 
geldt geen eigen risico.

Zorgen dat kinderen zich weer fijn in 
hun vel gaan voelen.
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Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

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

Natuurlijk de tuin in!

Het groenste tuincentrum

Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

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

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

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

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

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

Fitness voor iedereen

•	 Fitness
•	 Pilates
•	 Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
•	 Niet	Aangeboren	Hersenletsel
•	 Overgewicht	en	obesitas
•	 Diabetes

Voedingsdeskundigen
•	 Gezond	eten
•	 Overgewicht
•	 Ondergewicht

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

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven



Tillen

In veel beroepen wordt dagelijks getild. Het vaak til-
len en dragen van voorwerpen of personen geeft een 
grote kans op langdurige of blijvende rugklachten. In 
onze praktijk zien wij bijvoorbeeld veel verplegend 
en verzorgend personeel, horecapersoneel, maar ook 
magazijnmedewerkers, vrachtvervoerders en mensen 
uit de bouw en industrie. Rugklachten zijn in Europa 
de meest voorkomende oorzaak van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid.

Tillen en dragen, maar ook duwen en trekken, het 
ondergaan van trillingen en schokken geeft veel belas-
ting van het bewegingsapparaat. Klachten als rugpijn 
en problemen met nek, schouders en armen komen 
erg veel voor. Omgevingsinvloeden als temperatuur, 
verlichting en werk ritme hebben mede invloed op het 
ontstaan van deze klachten. Bij het vaak tillen van 
voorwerpen bestaat de kans de rugspieren, de tussen-
wervelschijven en het omliggende bindweefsel van de 
rug te beschadigen. De kans op beschadiging neemt toe 
met grotere gewichten, maar ook bij lichte voorwerpen 
kan door veel herhaling of door een verkeerde houding 
tijdens het tillen schade ontstaan. In onze praktijk is 
het vooral de combinatie van tillen vanuit een gebogen 
en tegelijk gedraaide positie die het meest tot acute 
klachten leidt. 

Het is dus be-
langrijk om de 
genoemde fysieke 
belasting op een 
zo verantwoorde 
manier uit te voe-
ren of liever nog te 
beperken. Hier ligt 
ook een taak (en 
verplichting) voor 

werkgevers om hun personeel hierin te ontlasten en te 
begeleiden. De NIOSH-methode wordt tegenwoordig 
veel toegepast om tilhandelingen te beoordelen. Deze 
kijkt niet alleen naar het gewicht, maar ook naar aspec-
ten als afstand van verplaatsing, hoogte tot de vloer en 
draaiing van het lichaam. Maximaal tilgewicht onder 
ideale omstandigheden is 23kg. 

In de bouw geldt bijvoorbeeld ook dat gewichten boven 

50kg niet handmatig mogen worden verplaatst, ook 
niet met meerdere werknemers. Het inzetten van 
tilhulpmiddelen, het verkorten van loopafstanden, 
afwisselen van tilwerk met andere taken, het weghalen 
van obstakels en het verstevigen van grip middels goed 
schoeisel, handschoenen en handvatten schelen ook 
veel.

Mensen verschillen veel van elkaar. Invloeden als ge-
slacht, leeftijd, lichaamsgewicht, lichamelijke conditie, 
achterliggende ziekten en medicijngebruik beïnvloeden 
tilwerk. 
Psychosociale factoren als hoge eisen, weinig beslis-
singsbevoegdheid en weinig plezier in het werk lijken 
ook van invloed op het laten ontstaan van klachten.
Dagelijks verrichten in Nederland zo’n 2,5 miljoen 
werknemers stevig belast werk, ondanks automati-
sering en mechanisering. Dit aantal is al vele jaren 
stabiel.

Uiteindelijk moet er dus toch getild worden. 

Waar moet je op letten:
Sta recht voor het voorwerp. Voorkom dat de rug moet 
draaien.
Sta dicht op het voorwerp. Voorkom reiken en houdt 
het voorwerp liefst tegen de buik.
Til zware lasten tussen knie- en schouderhoogte.
Buig door de knieën, probeer slechts weinig de rug te 
buigen. Gebruik buik- en beenspieren.
Til altijd met 2 handen en zet beide voeten stevig neer.
Til niet teveel tegelijk. Loop liever 2 keer.
Doe zwaar tilwerk samen.
Neem pauze bij vermoeidheid. Luister naar je lichaam!

COntACt
Fysio- en manuele therapie
tongelresestraat 483, 5641 AW eindhoven 
Telefoon: 040-281 43 17
Email: info@fysiotherapietongelre.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
E-mail: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl

gezond en Wel
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N O O R D W E s T E l IJ K M I N p u N T

O E K N N I A O G E R I G A O O y N l u

I V W p V b N O l V R N E O A G J A N I

T l s u O E s A l D I u R f N s A N E N

A A p T O u R O C K E H G I H R M I R b

T G A I R R H M A H C E G s T E A E E O

s G C f s O T W I N T I G s T E b M s u

E E E A C T E N y N N N T H M R R b s W

T N l l H b E s A I D H E s A I O A E G

M M A A R K A D u W C E R M p A E M R R

I A b s I N T Z E I l T R u I I K N E O

u s R A f b E E l D E N I D R N l s T N

R T V E T b O l p R IJ Z E N R E G E N D

O N A A N T A s T b A A R D I G H E I D

De overgebleven letters vormen een SCHOEISEL.

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 oktober 
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 adver-
teerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is: Bermlamp
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

M. Thijssen-Lijten 
Urkhovenseweg 53

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

woordzoeker Oktober

AARDIGHEID
ABSINT
AFBEELDEN
ALCOHOLVRIJ
ASYNCHROON
BEWAKING
BEZUINIGING
DAKRAAM
DEEGHAAK
EGOSURFEN

INACHTNEMING
INTERESSEREN
KAASMES
LICHTSTRAAL
LIEFHEBBER
LIPSTICK
MAREN
MINPUNT
NOORDWESTELIJK
ONAANTASTBAAR

ONVERMINDERD
PISTE
PRIJZENREGEN
PYJAMABROEK
RUIMTESTATION
SABOTAGE
SMIENT
SPACELAB
TERRIER
TERUGSTROMEN

TUINBOUWGROND
TWINTIGSTE
UNANIEM
VETBOL
VLAGGENMAST
VOORSCHRIFT
WANTROUWEN
ZEILTRUI
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Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

Ontspanningsyoga, 
wekelijkse lessen.

Workshop:
Mindfulness 8x 
start donderdag 

22 november 17.30 uur.

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

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

www.pranayogastudio.nl

15 
jaar



Een behandeling in mijn salon staat synoniem 
voor rust en verzorging van lichaam en geest. 

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

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

zorgverzekering mogelijk

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

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

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje


