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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

 

CADEAUS OP MAAT           VEEL          PARKEERRUIMTE

BETAALBARE KWALITEIT

EEN RUIM ASSORTIMENT

Voor elk budget hebben we mooie  
geschenkverpakkingen en kunnen we  
een origineel verpakt cadeau aanbieden. 

Heeft u iets te vieren? Ook dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. Kleine of grote gelegenheden, 
verhuur en bezorging: alles is bij ons mogelijk! 
Vraag naar de vele mogelijkheden. 

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89
   :  De-Bottel-Dranken

info@debotteldranken.nl
Maandag: gesloten
Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

W W W . D E B O T T E L D R A N K E N . N L



Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig 
wijkblad en wordt verspreid in de wijk 
Oud Tongelre en omgeving. 
Oplage 3000 exemplaren 

Secretariaat: 
Postadres: 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 
E-mailadres: rondhethofke@gmail.com 
Website: www.rondhethofke.nl

Redactieleden: 
Tonny van den Boomen, Jan van den 
Bosch, Yvonne Henderson, Paul Kemper, 
Jos Rovers, Riet Smulders, Ans Verheijen
Jan Swinkels (040-2816186) 
Ine Brans (secretaris)
Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040-2812193)

Concept: 
Tanja Kole 

Vormgeving/layout: 
Paul Kemper

Bezorging: 
(Sjaak Kommers) 040-2812193 
(Jan Paulussen) 040-2811634

Advertenties: 
Sjaak Kommers/skommers@on.nl
Paul Kemper/p.kemper@on.nl

Drukkerij: 
Drukkerij allcolor, Eersel 

Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83 
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke 

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk 
25 november 2018. Kopij moet altijd 
voorzien zijn van naam en adres van de 
afzender, eventueel met foto’s (minimaal 
500 Kb) en/of logo’s (los bijgeleverd). 
Foto’s niet in een  Word  document 
aanleveren!

Datum volgende uitgave: 
± 11 december 2018

Abonnementprijzen: 
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit-
betaling. Postabonnement € 35,00 
en bezorgabonnement € 25,00. 
Opgave bij de penningmeester
(Jan van den Bosch) 040-2810590.

De redactie behoudt zich het recht voor 
om zonder opgave van redenen artikelen 
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten. 

Belangrijke telefoonnummers: 
Algemeen alarmnummer 112 
Doktersdienst avond/nacht/weekend 
0900-8861 
Politiebureau Algemeen, geen spoed 
0900-8844 
Gemeente Eindhoven: 14 040

Omslagfoto:
Joris op het paard bij Sint-Nicolaas, 
kleinzoon van Liseth van Lieshout.
Foto: Liseth van Lieshout

van de Redactie
November, de elfde maand van 
het jaar, wordt ook wel herfst- of 
slachtmaand genoemd. Hier in Ton-
gelre zou een andere naam ook heel 
goed passen. Wij zouden het wel de 
’gildenmaand’ kunnen noemen om-
dat in november onze beide gilden 
naamdag vieren. Op 11 november is 
het de naamdag van Sint-Martinus, 
ook wel Sint-Maarten genoemd en 
25 november van Sint-Catharina. 
Die dagen zijn de betreffende gilden 
dan ook in feeststemming. 

Wij zijn wel bevoorrecht met twee 
gilden. Zij kunnen Tongelrese 
festiviteiten met vendelzwaaien 
en tromgeroffel opfleuren en extra 
feestelijk maken.
Vooral het Sint-Martinus gilde 
heeft hier in Tongelre altijd in 
de belangstelling gestaan omdat 
Sint-Maarten de patroon is van de 
kerk. Op 11 november tijdens de 
Sint-Martinusmis luistert het gilde 
de viering op. Na afloop kan men 
op het kerkplein genieten van het 
vendelzwaaien en geeft Martinus, 
gezeten op zijn paard, de helft van 
zijn mantel aan de bedelaar. 

Sint-Maarten is ook een kinder-
feest. In diverse Nederlandse steden 
en streken trekken kinderen op 
11 november met zelfgemaakte 

lampions langs de deur voor snoep 
en fruit. Die lampions maken ze van 
uitgeholde rapen, suikerbieten en 
kalebassen. Daarin zetten ze een 
kaarsje. 

Omdat het in november al vroeg 
donker is, geeft dit sfeervol licht! 
Vroeger gebruikten ze ook een rom-
melpot of foekepot, dat is een pot 
waarover een gedroogde varkens-
blaas werd gespannen, in het mid-
den maakte men een stokje vast. 
Als je met duim en twee vingers 
langs het stokje strijkt, geeft dat een 
karakteristiek geluid dat klinkt als 
foeke, foeke, foeke.

En bij dat alles zingen de kinderen:

Elf november is de dag dat mijn lichtje 
branden mag.
Sint Maarten, Sint Maarten, 
de koeien hebben staarten.
De meisjes hebben rokjes aan. 
Daar komt Sint Martinus aan. 
Geef een appel of een peer. 
Ik kom het hele jaar niet weer.

Veel leesplezier!
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Natuurlijk behaNdeleN
Natuurgeneeskundig therapeut

Daalakkersweg 22
5641 JA  Eindhoven

Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN 

vergoeding 
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl

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



Hoog boven de dahliatuin

Deze plaatjes dateren alweer van 
april dit jaar. Een Belgisch bedrijf gaf 
de lichtmast achter de Dahliatuin 
in de Loostraat een verfbeurt. Op 
duizelingwekkende hoogte balan-
ceerden deze acrobaten aan kabels 
en hadden hier, hun opgewekte 
conversaties aanhorend, geen enkele 
moeite mee. Kan eigenlijk ook niet 
anders. Maar toch!
De mast achter de Dahliatuin is wel-
iswaar vernieuwd, maar op deze plek 
stond er al voor de 2e Wereldoorlog 
een. Mijn vader heeft in die tijd, toen 
hij op Loostraat 1 woonde, een Ame-
rikaanse Lockheed Lightning onder 
de bedrading door zien vliegen. En 
volgens de overlevering kwam ooit 
de vlieger van een buurjongen tegen 
de leidingen. Er volgde een enorme 
klap. Hij heeft het overleefd maar 
zijn gezichtsvermogen was ernstig 
aangetast. Wat ik me persoonlijk 
kan herinneren is dat in het begin 
van de zestiger jaren er jongens in de 
mast achter de Dahliatuin geklom-
men waren, maar halverwege niet 
meer terug durfden. De politie en 
brandweer moesten eraan te pas 
komen om ze weer veilig op de 
grond te zetten. Dit alles onder een 
enorme publieke belangstelling. Tja, 
er viel in Tongelre soms heel wat te 
beleven! Terug naar nu. 
Na enkele dagen hadden onze Belgi-
sche hoogtewerkers het karwei af, op 
naar de volgende mast. Ongetwijfeld 
hebben zij tijdens hun werkzaam-
heden diep onder hen die grijze 
man zien rijden in zijn scootmobiel, 
Simon van Erp. Deze eminence grise 
kwam dagelijks, en vaak meer dan 
een keer, op zijn Dahliatuin. Maar 
Simon is er niet meer. 
Op de weg naar boven zal hij de 
luchtacrobaten ongetwijfeld hebben 
toegeroepen dat ze ’goei werk’ heb-
ben afgeleverd.

Paul Brans 
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Sinds ik in 1999 in de Locomotief-
straat ben komen wonen vanwege 
mijn nieuwe baan als uitvinder en 
onderzoeker voor Philips, ben ik 
Tongelre enorm gaan waarderen. Ik 
heb naar aanleiding van de wis-
selpen nog eens overdacht waar dat 
door is gekomen.

Toen ik enkele jaren later in ver-
wachting was, bleek ik extra onhan-
dig en verstrooid te zijn. Dan deed 
ik onze voordeur open, en daar lag 
zomaar mijn portemonnee buiten. 
Ik had nog niet eens gemerkt dat ik 
hem kwijt was, maar een anonieme 
mede-buurtbewoner had hem al 
door de brievenbus gegooid! Via 
deze weg wil ik diegene alsnog van 
harte bedanken.

Zolang onze kinderen in de peuter-
leeftijd waren, liep ik op weg naar 
Bakker Meelmuts altijd met hen aan 
de hand langs de tuin van Hen-
nie en Sjef, die ondertussen helaas 
beiden overleden zijn. Onze kinde-
ren keken hun ogen uit bij de vele 
beeldjes van engelen en doodshoof-
den. En Hennie werd voor hen een 
soort derde oma, van wie ze altijd 
snoepjes kregen.

Ons drietal was kind aan huis bij 
onze lieve buren en ze kunnen nog 
steeds àltijd bij hen terecht (als ze 
bijvoorbeeld hun sleutel hebben 
laten liggen en er verder niemand 
thuis is). Wanneer mijn man en ik 
een avondje naar de film gingen, 
betekende dat voor de kinderen: 
feest, want ons overbuurmeisje of 
haar broer kwamen oppassen! 
Bij onze andere buren kunnen we 
altijd gereedschap lenen; laatst 
heeft de buurman me nog geleerd 
hoe een elektrische snoeizaag 
werkt. En toen we eerder dit jaar 
door mijn onnadenkendheid proble-
men hadden met het openen van de 
Greenwheels-auto, kreeg ik prompt 
de autosleutels van onze buren aan 
de andere kant. Ik mocht hun auto 
de hele dag lenen om de vriendjes 
van mijn zoontje naar Klimrijk te 
brengen!!! 

En dan te bedenken dat mijn col-
lega’s op het Natlab me destijds 
in 1999 waarschuwden dat mijn 
nieuwe huis niet in een goede buurt 
stond! Wat ben ik blij dat ik hun 
raad in de wind heb geslagen. Hoe 
verschillend we soms ook mogen 
zijn, er wonen zoveel fijne mensen 
in Tongelre. Ik voel me hier dan 
ook echt thuis. Van vrienden die 
in ’s-Hertogenbosch of Maastricht 
zijn gaan wonen hoor ik heel andere 
verhalen…

Toen ik in 2006 van baan veran-
derde om in Tilburg wiskundeles te 
gaan geven aan natuurkundelera-
ren, hebben we even overwogen om 
daarheen te verhuizen. Ook hebben 
we gekeken of we niet beter konden 
verhuizen naar ’s-Hertogenbosch, 
waar mijn man toen werkte. 
Maar omdat we niet wilden kiezen 
tussen een ’witte’ of een ’zwarte’ 

school voor onze kinderen, zijn we 
niet verhuisd. We konden namelijk 
in geen van beide steden scholen 
vinden die vergelijkbaar waren 
met ’t Karregat; een school waar 
kinderen met allerlei achtergronden 
al spelenderwijs merken dat we 
gewoon allemaal bij elkaar horen. 
Ik vind het belangrijk dat dit van-
zelfsprekend is voor onze kinderen: 
of we nou een Marokkaanse, Eind-
hovense, Surinaamse, Turkse, Gro-
ningse, Ethiopische of Antilliaanse 
oma hebben, en of onze ouders 
nou van ’t kamp zijn of ingenieurs 
uit Delft: we zijn allemaal mooie 
mensen die onze eigen waarde in 
ons dragen.
Wat ook zo leuk is, is dat de 
kweeperen in onze voortuin ons 
nog weer vele nieuwe contacten in 
de wijk hebben opgeleverd. Wijzelf 
maken er jam of compôte van, maar 
allerlei mensen uit de buurt belden 
spontaan aan en hebben kweeën 
meegenomen om ze volgens hun 
eigen recepten te bereiden. 

En nu de Dutch Designweek weer 
in volle gang is, met bijvoorbeeld 
de fantastisch ludieke fietsen van 

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.

Saskia Blom

Ludieke fiets van Victor Sonna
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Victor Sonna, ben ik helemáál trots 
op Tongelre en zijn inwoners: wat 
een boeiende, gezellige en fijne plek 
hebben we hier toch!

Mijn verhaal maakt het volgende 
hopelijk wel duidelijk: dat we al 
bijna twintig jaar in het ’Tongerse’ 
wonen, is echt boffen. Ondertus-
sen werk ik bovendien alweer 
sinds 2011 bij Fontys Technische 
Natuurkunde in Eindhoven, met 
gemotiveerde studenten die ook nog 
eens op de leukste plaatsen stage 
mogen lopen. 

Op dit moment begeleid ik bijvoor-
beeld een student die in Hannover 
meewerkt aan het verfijnen van 
de zwaartekrachtgolfdetector, een 
studente die in Vlissingen werkt 
aan het verminderen van de stra-
lingsdosis bij een CT-opname, een 
student die bij Philips werkt aan een 
techniek waarmee het verschil tus-
sen kankercellen en gezonde cellen 
direct tijdens een operatie zichtbaar 
gemaakt kan worden, en een stu-
dente die in Australië meewerkt aan 

het analyseren van supernova-me-
tingen voor de Dark Energy Survey. 
Dit is echt mijn droombaan.

Nu kijk ik alweer uit naar onze 
mooie Sinterklaastraditie. We 
hebben hierover de afgelopen tijd 
behoorlijk wat gediscussieerd en 
nagedacht. Wat betekent dit feest 
eigenlijk in onze cultuur? 
Ligt het belang van het feest erin 
dat we, als de dagen donkerder wor-
den, bij elkaar komen om pakketjes 
uit te wisselen, en zodoende weer 
even aan den lijve voelen dat we bij 
elkaar horen? 
Herinneren we er onszelf zo jaar-
lijks aan dat zelfgemaakte surprises, 
plagerige gedichten, creativiteit en 
aandacht waardevoller zijn dan geld 
en dure kerstcadeaus? 
Speelt het feest misschien ook een 
rol bij de overgang naar volwassen-
heid? 
Die trots, toen jijzelf allang wist dat 
Sinterklaas niet bestond, terwijl 

kleinere kinderen nog niet ’inge-
wijd’ waren? 

Of spelen er nog diepere patronen?
Wat nemen kleine kinderen ervan 
mee, als ze een oude man hoog op 
een wit paard zien met allemaal 
zwarte helpers eromheen? Doet een 
deel van hen zo onbewust ideeën op 
over wie er de baas is?
Hoeveel zicht hebben wij eigenlijk 
op patronen die we onbewust van 
generatie op generatie doorgeven, 
omdat ze nu eenmaal deel uitma-
ken van onze tradities die voor ons 
altijd zo vanzelfsprekend waren?

We hebben haast zonder het te 
merken afscheid genomen van pie-
ten die vervaarlijk zwaaiden met de 
roe, en van dreigementen dat stoute 
kinderen in de zak naar Spanje mee 
moesten. Wat zegt het over ons, dat 
wij nu zo fel reageren op verzoeken 
om de traditie verder aan te passen? 
Wat doen de klachten over het 
zwart schminken van pieten met 
onze trots en eigenwaarde? Zijn we 
bang te moeten inschikken?

Wie hier meer over wil weten, kan 
via ’uitzending gemist’ de docu-
mentaire van Bergman bekijken, 
die is uitgezonden op 18 december 
2016 en 8 augustus 2017 (NPO 
2). We willen oprecht niet discri-
mineren, maar onze onbewuste 
aannames en vooroordelen kunnen 
desalniettemin tot een schadelijk 
effect leiden. 

Ik hoop daarom dat we in de toe-
komst voorzichtig zullen worden 
met het benadrukken van stereo-
typen.

Saskia Blom.

Ik geef de wisselpen door aan 
Bianca Mauer, met wie ik bevriend 
ben geraakt omdat onze kinderen 
alweer bijna elf jaar in dezelfde klas 
zitten.

Kreeperenjam

Gekleurde Pieten
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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



Het najaar is een prima tijd om een 
nieuwe haag te planten. Veel hagen 
hebben het deze zomer moeilijk 
gehad en sommige zijn aan vervan-
ging toe. Daarvoor is nu het juiste 
moment. Het plantgoed is gestopt 
met groeien en heeft daardoor het 
minste te lijden van het overplan-
ten. Dit geldt speciaal voor beuken-
hagen: het beste resultaat bereikt 
u door de haag in het najaar te 
planten. Haagplanten zijn nu weer 
volop te koop.
Als vervanger voor de buxushaag 
zijn er diverse alternatieven. De 
meest voor de hand liggende is de 
Japanse hulst (Ilex crenate ’Con-
vexa’), een plant die veel lijkt op de 
buxus, maar niet geplaagd wordt 
door vraat van de buxusrups. Ilex 
kan ook heel goed gebruikt worden 
voor vormsnoei, zoals bol- en kegel-

vorm. Struikkamperfoelie (Lonicera 
nitida) en kardinaalsmuts (Euony-
mus fortunei) zijn geschikt als lage 
groenblijvende haag.
Denk ook eens aan de andere 
functies van een haag, behalve die 
van tuinafscheiding. Een haag kan 
dienen als schuilplaats voor kleine 
vogels zoals mussen en winter-
koninkjes. Een echte vogelhaag is 
een gemengde haag met diverse 
(inheemse) besdragende struiken, 
zoals meidoorn, sleedoorn, kardi-
naalsmuts en Gelderse roos. Deze 
bieden naast een schuilplaats ook 
voedsel in de herfst en wintermaan-
den. Deze haag is niet geschikt om 
strak te snoeien, maar past goed 
in een natuurlijke tuin of in de 
moestuin.
Bij het planten van een haag is 
het belangrijk om aandacht aan 

de grondstructuur te besteden. 
Immers, eenmaal geplant blijft 
een haag jarenlang staan en kunt 
u niets meer aan de grondstruc-
tuur veranderen. Eerst graaft u een 
sleuf. Zorg ervoor dat de grond naar 
beneden toe ook goed los is. Wan-
neer de bodem van de sleuf hard is, 
graaft u hem nog een stuk dieper 
uit en gooit hem vervolgens weer 
gedeeltelijk dicht. De grond uit de 
sleuf wordt gemengd met compost 
of Vivimus en met aanvullende 
bodemverbeteraar. Dit bevordert de 
beworteling van de haag. Vervol-
gens worden de planten met dit 
mengsel geplant. 
Als laatste is het belangrijk om 
zorgvuldig met haagplanten met 
blote wortel om te gaan. Ze ver-
drogen gemakkelijk wanneer u ze 
onafgedekt laat liggen, zelfs als dat 
maar een uurtje is. Laat de planten 
nooit in de zon liggen, maar dek ze 
af met plastic of kuil ze tijdelijk op 
in de grond. 

Tuintip oktober 2018: 
Plant nu een haag
Door: Jeroen Soontiëns

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Groenling
Ook in de vogelpolitiek
gaat het af en toe wat slinks
want laatst nog stemde heel de kliek
met z’n allen op… Groenlinks.

Hallo, ik ben Nienke de Wit en ben 16 jaar oud en 
ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke. 
Ik wil graag oppassen hier in de buurt. 
Ik heb een zusje van 3, waar ik al veel ervaring mee 
heb met oppassen. Voor mij maakt de leeftijd van 
de kinderen ook niet uit. Ik zit op het Novalis Col-
lege, 4 VMBO-t. Ik ben creatief, houd van tekenen, 
vind het superleuk om spelletjes te spelen en om 
naar buiten te gaan. Verder vind ik het geen pro-
bleem om voor de kinderen een lekkere maaltijd te 
maken. Ook houd ik van leuke grapjes en gezellig-
heid. Ik zou met veel plezier op uw kinderen willen 
passen. 
Heeft u nog iemand nodig informeer mij dan via: 
Telefoon: 06-81670594 of mail naar: 
Nienke31072002@gmail.com. 
Groetjes, Nienke de Wit.

OPPaS/bijleS

9



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



in Memoriam

Op woensdag 17 oktober jl. is tij-
dens een zeer druk bezochte dienst 
in de Sint Martinuskerk afscheid 
genomen van Simon van Erp. 
Op 10 oktober jl. is hij gestorven in 
de leeftijd van 87 jaar.
Simon is geboren in Woensel en is 
na zijn trouwen in 1959 gaan wo-
nen op ’t Hofke in Tongelre, waarna 
ze in 1976 naar de Tongelresestraat 
zijn verhuisd.

58 Jaar lang was Simon lid van 
Dahliaclub St. Martinus waarvan 
43 jaar voorzitter en de laatste jaren 
ere-voorzitter.
Tot op het laatst was hij met hart en 

ziel betrokken bij zijn geliefde tuin. 
De dahliaclub heeft veel aan hem te 
danken.
Enkele hoogtepunten: de verhuizing 
van de tuin in 1997 naar de Loo-
straat, het 50-jarige bestaan van de 
club in 1985 met de jubileumshow in 
de kerk. De versieringen waren adem-
benemend mooi. En natuurlijk niet te 
vergeten de jaarlijkse dahliashow in 
de school aan de Koudenhovenseweg 
en de laatste jaren in de Merckthoeve. 
Simon trok altijd de kar. 
Hij was trouw aan zijn idealen en 
zette zich in voor de gemeenschap.
Mensen die een belangrijke beteke-
nis hebben voor de gemeenschap, 
krijgen vaak een straat of plein naar 
hen vernoemd. Zo is het pleintje bij 
de dahliatuin omgedoopt tot Simon 
van Erpplein. Hij heeft dit dubbel en 
dwars verdiend.
Dahlia’s zaten in zijn hart en nie-
ren, het is onmogelijk hem daarin 
te evenaren maar de leden van de 
dahliaclub gaan hun best doen om 
zijn werk voort te zetten.
Verder heeft hij zich liefst 48 jaar 
ingezet als lid van de St. Nicolaas-
vereniging Sint-Martinus.
De Martinuskerk droeg hij eveneens 
een warm hart toe.
In de weekenden en met speciale 
gelegenheden zorgde hij ervoor dat 

het altaar was versierd met prach-
tige bloemen.
In december haalde hij altijd de 
kerststal van zolder om deze samen 
met andere vrijwilligers met veel ge-
duld en liefde op te bouwen en een 
mooie plek te geven in de kerk.
Vele mensen hebben de kerststal 
daar elk jaar kunnen bewonderen.

Kenmerkend voor Simon, zoals zijn 
gezin vertelde, waren positiviteit, 
belangstelling, humor en eerlijk-
heid. Met deze karaktertrekken 
heeft hij voor hen, maar zeker ook 
voor Oud Tongelre, veel betekend.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe 
met dit grote verlies.

Ter herinnering aan Simon van erp
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Sectie-C
Dutch Design Week

We are…..

Nee, niet de champions, maar 
Foundation We Are is een groep 
jonge Designers die samenwerken 
en hun gezamenlijke werkplek in 
Hal 14 op Sectie-C hebben. 
Design kan over van alles gaan, van 
het verfraaien van dingen, origineel 
(her-)gebruiken van materialen en 
technologie om de wereld mooier 
en/of beter te maken. Soms ben 
ik wel eens bang dat we in ons 
welvarende landje haast decadent 
doorschieten om ons verblijf nog 
weer fraaier in te richten. Anderen 
gaan driftig op zoek naar een origi-
nelere smaakbeleving met nieuwste 
kooktoestellen en bereidingspro-
cessen. Weer anderen cultiveren 
de aanschaf van technisch nieuwe 
hebbedingetjes. Of zijn we zelfs met 
dit alles tegelijk druk doende?
De Dutch Design Week is als je dat 
zo bekijkt een toeristisch trekpleis-
ter voor mensen die alles al hebben 
en geld en tijd te veel lijken te heb-
ben, maar vooral hip op de hoogte 
willen blijven. Misschien dat ze toch 
nog, een eerder nog niet bij zichzelf 
vermoede, nodig te vervullen wens 
zouden kunnen hebben?
Een ware eye opener was ons 

bezoek op Sectie-C aan de Daalak-
kerseweg aan de Foundation We 
Are Human Rights. Na drie meer-
keuzevragen kreeg je een nummer 
mee en via een podcast op een pret-
tig zittende koptelefoon werden we 
door een klein museumpje geleid. 
Links en rechts stekelig dreigend 
prikkeldraad en kleine stands met 
informatie. Eleanor Roosevelt sprak 
ons via e podcast eerst toe met de al 
weer bijna zeventigjarige Universele 
Verklaring van de Rechten voor de 
Mens (10 december 1948).  
Deze groep jonge Designers had-
den met een zevental activisten uit 
verschillende werelddelen contact 
gelegd en gezocht naar mogelijk-
heden om hen in hun strijd tegen 
onrechtvaardigheid effectieve 
steuntjes in hun rug te bieden. Voor 
een project voor Indianenstammen 
in Nicaragua tegen illegale houtkap, 
werden door gps gemerkte foto’s 
met landkaarten en logboeken 
bijgehouden om hun advocaten 
bewijsmateriaal te leveren.  
In Burundi, waar de lhbt-gemeen-
schap gediscrimineerd wordt en als 
vogelvrijverklaarden met geweld 
geconfronteerd worden, helpt een 
internationaal netwerk via appgroe-
pen voor enige bescherming door 

het oog van de wereldopinie.  
Propaganda (en fake news) versus 
persvrijheid werd met voorpagina’s 
van beroemde dagbladen gevisua-
liseerd. 
Geen woorden maar daden! Hoe 
je zelf kan bijdragen als, kun je 
eenvoudig nagaan door, óók na 
de DDW contact op te nemen met 
deze Designers , deze idealisten die 
onder meer op deze wijze probe-
ren bij te dragen aan een betere 
wereld: info@foundationweare.org 
of kijk op www.foundationweare.
org Instagram @we_are_founda-
tion; Facebook: @foundationweare; 
Twitter: @WeAre_FDN

Aleks Veldhoen (tekst en foto’s)
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Het is verrassend als je hal 14 van 
Sectie-C binnenstapt. Het is alsof er 
een warme deken om je heen gelegd 
wordt. Hier kun je deelnemen aan 
een lunch of diner met een hoog 
geluksgehalte. De omgeving speelt 
hierbij een belangrijke rol. Justine 
Kontou heeft een aantal kunste-
naars gevraagd om de ruimte dus-
danig in te richten dat de bezoeker 
er zich prettig bij voelt. Zachte stof-
fen, lichte kleuren, doorschijnende 
materialen en fijne klanken spelen 
hierbij een rol. Je mag zelfs dingen 
aanraken, zoals het behang met 
structuur! Er hangen grote lampen 
boven de lange eettafel. 
Ze verspreiden mooi zacht licht. 
In samenwerking met Katinka Ver-
sendaal en chef Pippens hebben ze 
een bijzonder diner samengesteld. 

Als deelnemer aan het diner kun je 
aan de proefbar een combinatie van 
ingrediënten aangeven die bij jouw 
smaak passen. Je krijgt dan op de 
muis van je hand een proefbolletje. 
Katinka heeft de ingrediënten tot op 
de milligram afgewogen. Zij heeft 
de effecten onderzocht die bepaalde 
stoffen in je lichaam hebben, de 
sensatie die geur en smaak in je 
hersenen teweeg brengt. 
Je darmen reageren ook verschil-
lend op voedsel dat je eet. De 
bekende uitdrukking „het water 
loopt me uit de mond” betekent 
voor iedereen wat anders. We heb-
ben onze eigen voorkeuren. Chef 
Pippens maakt de gerechten klaar, 
die smaakvol op de borden worden 
gepresenteerd. Er is veel belangstel-
ling voor de lunches en de diners.

Volgens Justine Kontou kun je het 
welbevinden van mensen beïn-
vloeden door een prettige, rustige 
omgeving met weinig prikkels te 
realiseren. Zij is er in geslaagd om 
binnen de context van de DDW 
vorm te geven aan haar ideeën. 

Een groter contrast tussen de twee 
bezochte items op Sectie-C kun je je 
niet voorstellen. „We are” zet je aan 
het denken over schrijnende zaken 
in de wereld, terwijl „we eat” ons in 
de comfortzone brengt. Het is mooi 
dat alle mogelijkheden open liggen 
bij zo’n jaarlijkse presentatie. En 
eenieder kan zelf een keuze maken 
wat hij/zij wil gaan zien. 

Ans Verheijen
(Foto’s Jan van Erven)
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BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 
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WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 

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

Paddenstoelentijd!
Een paar weken geleden liep ik in 
het herfstige Tongelre te wandelen 
en viel mijn oog op die bijzondere 
verschijning, op dezelfde eik als 
het vorige jaar.  
De op een stuk vlees gelijkende 
zwam komt al bloedend door de 
bast van de boom naar buiten 
gegroeid.  
Het ziet er eng en smerig uit! Het 
is een bijzondere maar vrij alge-
mene paddenstoel, namelijk de 
biefstukzwam. 
Dit is dus het tweede jaar op deze 
eik, maar wat voor gevolgen heeft 
het voor deze boom?
Het lijkt wel bloed! 
De biefstukzwam (Fistulina hepa-
tica) is een eenjarige houtzwam 
die zwak parasitair leeft aan de 
voet van oude eiken. Het vrucht-
lichaam kan zich laten zien van 
eind juli tot begin november. 
Zijn wetenschappelijke soortnaam 
’hepatica’ verwijst naar zijn gelij-
kenis met een lever. 
  
Vaak beschadigde eiken, door 
maaischade of aanrijdingsschade, 
kunnen makkelijk geïnfecteerd 

worden. Soms groeit de zwam 
ook wel op dood eikenhout, zoals 
stronken en stobben, maar hou-
den het er veel korter uit dan op 
levende bomen, dit door een tekort 
aan looizuurhoudend vocht.
Van de levende eiken onttrekt het 
mycelium van de biefstukzwam 
dus behoorlijk wat looizuurhou-
dend vocht (tannine). Hierdoor 
kan de bovenkant, maar vooral 
de onderkant van de zwam bezet 
zijn met vele helderrode druppels. 
Het lijkt wel bloed! De biefstuk-
zwam veroorzaakt bruinrot in het 
kernhout, maar de geïnfecteerde 
bomen hebben er gelukkig weinig 
nadeel van. De schimmeldraden 
van de biefstukzwam veroorza-
ken een roodbruine tot diep rode 
verkleuring van het kernhout. 
Als ooit zo’n eik, door wat voor 
omstandigheden dan ook, het 
lootje legt krijg je prachtige 
houtverkleuringen te zien als je er 
planken van zou zagen.
Het is paddenstoelentijd, dus 
ik zou zeggen ga erop uit in de 
natuur als dat mogelijk is en kijk 
eens speciaal naar paddenstoelen, 
die samen met het verkleurende 

en geurende bos de herfst com-
pleet maken.  
Wie weet, zie je ook wel ergens 
een ambachtelijk stuk vlees uit de 
stam van een eik groeien. 
Ze zijn eetbaar die biefstukzwam-
men, maar mooi laten zitten!
  
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek
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Al kriebels in je buik? Staat je schoen al klaar? 
Al een mooie tekening voor Sinterklaas gemaakt? 
Zin om Sinterklaas te verwelkomen met een mooie 
zwarte piet en lekkere pepernoten; dan zal deze Rond 
’t Hofke je wat hulp bieden. 

Recept voor pepernoten: 

Wat heb je nodig: 
150 gram ongezouten boter (of margarine)
125 gram donkere basterdsuiker
10 gram speculaaskruiden
250 gram zelfrijzend bakmeel
4 eetlepl halfvolle melk

Wat moet je doen: 
Stap 1:  Verwarm de oven voor op 160°C. Kneed de 

boter, de suiker, de speculaaskruiden, het 
zelfrijzend bakmeel en zout naar smaak goed 
door elkaar.

Stap 2:  Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag 
toe, zodat het een lekker soepel deeg wordt. 
Stap 3: Bekleed de bakplaat met bakpapier.

Stap 4:  Maak lange rollen van het deeg. Snijd de 
rollen in gelijke stukjes. Vorm hier kleine 
balletjes van, leg ze op de bakplaat en druk ze 
een beetje plat. 

Stap 5:  Bak ze in de oven in ongeveer 15 minuten 
gaar en lichtbruin. Haal uit de oven en laat 
helemaal afkoelen.

Stap 6:  Smullen maar! 

Pieten knutsel:
Stap 1:  Het lijfje  

Neem een wc-rolletje en bekleed deze met 
gekleurd papier (je kan het wc-rolletje ook in 
een kleur verven). 

Stap 2:  De armen en benen  
Pak 8 lange stroken gekleurd papier. Maak 
hiervan 4 muizentrapjes (Neem twee stroken 
papier en leg de uiteinden in een hoek van 
90 graden op elkaar en plak ze vast. Vouw nu 
om en om het papier over elkaar heen tot aan 
het einde. Plak nu het laatste stukje ook aan 
elkaar. Je muizentrappetje is nu klaar).

Stap 3:  Het gezicht  
Teken op zwart papier een rondje voor zijn 
hoofd, knip deze uit en maak er ogen en een 
mond op. 

Stap 4:  De muts  
Neem voor zijn muts een rond blaadje, knip 
deze tot de helft in en plak de twee kanten 
langs de kniplijn op elkaar. 

Stap 5:  De kraag  
Neem een ruim stuk crêpepapier voor zijn 
kraag, vouw het aan de bovenkant iets over 
elkaar zodat het een echte kraag wordt. 

Stap 6:  Plak al je onderdelen in elkaar voor een eigen 
pietje. 

De prijswinnaars: 
Afgelopen keer zijn we helemaal vergeten de prijs-
winnaar te vermelden van de foto quiz in het blad 
van september.
Ties en Puck van Dam jullie hadden alle antwoorden 
goed, knap gedaan.

In het blad van oktober stonden verschillende 
raadsels, jullie hebben flink je hersens laten kraken. 
Van alle goede antwoorden hebben we Tess Roks als 
winnaar getrokken. 

Ans Verheijen zal contact met je opnemen om de 
prijs te overhandigen. 

jeugDHOek

jeugDHOek
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jeugDHOek

Beste Buurtbewoners,

Ook dit jaar zal Sint Nicolaas onze wijk weer 
bezoeken.

En wel op de volgende data:
Zaterdag 24 november ’de Karpendonk’ en 
’Koudenhoven’ en de wijk ’Beauregard’ aan de 
Tongelresestraat
Op zaterdag 1 december het oude gedeelte van 
Tongelre rond de Sint-Martinus kerk.

Voor meer informatie over onze activiteiten, zoals 
een globaal tijdschema 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-tongelre.nl

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur,
D. Vermeulen Secretaris.

Sint Nicolaasvereniging 
Sint-Martinus

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

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

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

Pepernootgroetjes 
Schrijfpiet

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

Alles is zwart, in mij en om mij 
heen
wie geeft mij licht
wie geeft mij een sprankje zon
wie geeft mij toekomst
 hoop en zin in het leven 
 nee, niet wat, wie
Wie gaat met me mee
 in de komende dagen
 in mijn verdere leven.

„Oh, ik weet wat je voelt
 ik begrijp wat je bedoelt
 ja, ik heb zoiets ook meegemaakt.”
„Oh, kijk eens naar de zon en geniet
 ga er eens tussenuit
Kijk eens naar wat je hebt
 naar wie je bent
 naar wie er om je heen staan.”

NEE, NEE,
 hou toch stil
 laat me met rust.

Laat me vertellen
 over vroeger, over vandaag
 over hoe mijn leven is ingestort
 over hoe het had moeten zijn
 over hoe zeer ik hen mis
 over hoe liever ik dood zou zijn
 in hun plaats
 over hun leven, mijn leven 
 over ons.

Laat me vertellen
 over stil in bed te liggen huilen
 over gillen dat dit niet waar kan 
zijn.

Laat me alleen zijn.
laat me voelen
 mijn bonkend hoofd
 mijn lege hart
 de pijn in mijn botten 
 mijn eenzaamheid
 het gemis en mijn verdriet.

Laat me zijn waar ik ben
laat me voelen wat ik voel
laat me voelen wat ik niet voel.

Zeg me dat het niet waar is
 alleen maar dat het niet waar is
 dat het niet zo is.

Zet voor mij de klok terug
 en dan weer verder leven.

Ik voel dat het stil wordt
 om me heen
 in mezelf
Ik voel dat je luistert
 dat je er bent
 dat je niets zegt
 dat je meehuilt met mij
 zonder woorden.

Jij laat me voelen
 dat jij er bent, bij me bent
 dat je bij mij bent 
 en dat je met me meegaat
 dat ik niet meer alleen hoef te zijn.

Ik voel
 dat ik niet meer alleen de pijn 
 hoef te voelen
 dat ik niet meer alleen 
 hoef te huilen.

Oss, 20 september 2018
Zeg me dat het niet waar is
door Wim van de Wiel

Rijdende baar op natuurbegraafplaats bij Heeze
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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

De blaadjes vallen weer volop van de bomen, 
de winterjassen zijn weer overal te zien, en 
de 30 graden die we veel te warm vonden 
moeten we nu weer gaan missen. Maar niet 
getreurd, dit betekent wel dat we weer mooie 
herfst haar -kleuren mogen gaan maken! 

Wij werken met GOLDWELL en daardoor 
hebben wij prachtige rood-, bruin-, 
kopertinten en natuurlijk nog veel meer!

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

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

Laat ons OLAPLEX aan uw haarverf toevoegen, waardoor uw haar 
niet beschadigd, en u veel vaker van haarkleur kunt wisselen!

Het is nu toch echt herfst, maar misschien 
nog niet in uw haren!

Chestnut – Hazelnut – Caramel – Brown – honey -  prachtige herfstkleuren voor je haar



de Tongelrese
Keuken

Een heerlijke Vlaamse stoofpot van onze 
zuiderburen.

Voor 4 personen
Ingrediënten
* 600 gram sukadelappen (bij voorkeur van de slager)
* 2 volle eetlepels bloem
* 2,5 uien
* 3 knoflookteentjes (geperst)
* 2 takjes tijm
* 2 laurierblaadjes
* 1 flesje zwaar, bruin bier (bockbier of trappist dubbel)
* 1 bruine boterham
* grove mosterd
* ½ theelepeltje zout
* ½ theelepeltje versgemalen peper
* ½ bouillonblokje

Bereiding
1  Snijd het vlees in gelijke grove stukken. Niet te klein 

want het slinkt nog! 
Strooi er een beetje zout en peper over, bestuif met 
bloem en zorg dat alle kanten goed bedekt zijn.

2  Snijd de uien in grove stukjes en bak ze aan in de 
braadpan in een eetlepel olijfolie in ± 7 minuten, tot 
ze lichtbruin en zacht zijn. De pan moet niet te heet 
worden, want dan worden de uitjes bruin en knap-
perig. Voeg de knoflook toe en laat dit één minuut 
zachtjes meebakken.

3  Braad het vlees in 2 eetlepels olijfolie op hoog vuur in 
een koekenpan, ongeveer vier minuten per kant.  
Als het vlees bruin is, toevoegen aan de uien in de 
braadpan. 

TIP: Veel van de smaak en aroma is aangebakken in 
de koekenpan.  
Verhit de pan en blus af met een beetje water en voeg 
het vocht toe aan de braadpan.

4  Meng het vlees met de uien en vul aan met het bier. 
Voeg vervolgens het zout en de versgemalen peper, 
het bouillonblokje en de verse kruiden toe en roer 
alles door elkaar en breng aan de kook. 
Besmeer de bruine boterham dik met de mosterd en 
leg hem met de besmeerde kant op het vlees. 
Zodra het mengsel kookt zet je de pan op een klein 
pitje en laat het 1 uur pruttelen met de deksel op de 
pan, tot het vlees gaar is. (Met vlees uit de super-
markt kan het nog een ½ uur langer duren.)

5  Verwijder de verse kruiden uit de braadpan. Roer de 
boterham door het kookvocht en roer met een houten 
lepel alle aanbaksels los van de bodem. 
Breng, indien nodig, de saus op smaak met peper en 
zout.

Uiteraard lekker met dikke frieten en een frisse salade.
  
Geniet van dit gerecht in de komende koude maanden.
Clasine en Jack

Prinswisseling 
k.V. de 
Tongelreepers

Op zondag 18 november vindt de 
Prinswisseling plaats bij Carna-
valsvereniging de Tongelreepers.
Deze zal plaatsvinden in onze 

Residentie De Merckthoeve aan 
de Oude Urkhovenseweg 4 in 
Tongelre.
De aanvang is om 13.30 uur.

Belangstellenden om onze nieuwe 
Hoogheid te begroeten zijn op deze 
middag van harte welkom.
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Tongelre en zijn Scouting Door Patries Boon

Als sinds mensenheugenis is 
Tongelre verbonden met scouting. 
In Tongelre zijn er maar liefs vier 
scoutinggroepen. De Doornakkers, 
President F.D. Roosevelt, St. Frans 
en de Graaf Folke Bernadotte Groep 
II. Al eerder heeft u kunnen lezen 
over de President F.D. Roosevelt 
groep. Dit keer is de Graaf Folke 
Bernadotte Groep II (GFB2)1 aan de 
beurt.
1 Bron website www.gfb2.nl 

Het begin
De padvindersbeweging is in Eind-
hoven gegrondvest in oktober 1911 
door Mr. Anton Fens2. Hij had in 
Amsterdam kennis gemaakt met de 
padvindersbeweging en besloot in 
Eindhoven een organisatie op poten 
te zetten. Mr. Fens ondervond veel 
weerstand bij de bevolking, vooral 
bij de geestelijkheid die de beweging 
niet zag als een ideale jeugdbewe-
ging.
Op 5 januari 1912 werd de Afdeling 
Eindhoven officieel opgericht en 
geïnstalleerd op 14 april 19123. De 
eerste groep heette eerst ’De Pad-
vinders van Eindhoven’, later Groep 
I en daarna de Hopman-Fensgroep. 
In maart 1916 wordt groep II 

opgericht in Eindhoven. Deze groep 
II bestond uit uitsluitend H.B.S. – 
leerlingen. 

Locatie
Het is niet helemaal duidelijk op 
welke locatie Groep II is gestart. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze begon-
nen op de Vestdijk, op het VDMA-
terrein4. Toen in de jaren dertig het 
lokaal aan de Vestdijk te vol werd, 
huurde hopman (scoutingleider) H. 
Garvelink voor een gulden per week 
een ruimte boven het Edah-filiaal 
aan de St. Jorislaan. Het verblijf 
daar was maar van korte duur, want 
men kreeg de mogelijkheid om te 
verhuizen naar de Voorterweg. De 
lege sigarenfabriek die daar stond, 
was beter geschikt om de groep te 
huisvesten. Ook Groep I verhuisde 
mee.

Splitsing groep I en groep II.
De groepen verschilden veel van 
elkaar vooral wat betreft de leden. 
Groep I had voornamelijk katho-
lieke leden, Groep II had een meer 
gemengd karakter. Maar er was 
nog een verschil. Groep I kende 
voornamelijk ’gewone’ en Groep II 
’betere’ verkenners. De verkenners 

van Groep I waren van eenvoudiger 
komaf, en werkten grotendeels. 
Groep II telde veel middelbare scho-
lieren, met name van het Gemeen-
telijk Lyceum. 

De eerste welpenhorde
Het oprichten van de eerste horde 
begint simpelweg bij ’de eerste 
welp’. In 1922 verscheen in Eind-
hoven de eerste welp, Leo Rayma-
kers. Als 8-jarige jongen kwam 
hij bij Groep II als ’de welp van 
Eindhoven’, want hij vormde toen 
de gehele welpentak ter plaatse. En 
aangezien een éénmanshorde moei-
lijk in stand gehouden kon worden, 
deed hij in welpenuniform mee 
aan alle oefeningen van de troep. 
„Het viel soms niet mee om met die 
oudere jongens op pad te zijn, maar 
dan stond de lange, stoere patrouil-
leleider van de Spechtenpatrouille, 
Piet Eliëns, altijd klaar om bij te 
springen.” 

De oorlog en erna
Tijdens de oorlog was de padvin-
derij verboden. Het lokaal aan de 
Voorterweg werd gevorderd, en kon 
dus niet meer gebruikt worden door 
de padvinders. In de oorlogsjaren 

2 Anton Fens met enkele padvinders in 1919 rechts achterin Frits Philips. 
Foto Ad van Best.

4 Luciferfabriek op de Langendijk, nu Vestdijk in 1911.Foto Ad van Best.
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waren de N.P.V.-groepen verboden, 
maar de katholieke groepen konden 
een deel van hun activiteiten tot 
in 1943 voortzetten. In dat jaar 
werden al hun bezittingen door de 
Duitsers opgeëist voor de Hitlerju-
gend en Jeugdstorm. 
Onder leiding van hopman H.J. 
Touw is groep II na de oorlog op-
nieuw van start gegaan. Het troep-
lokaal zat toen in de Gagelstraat. 
Nadat dat lokaal afbrandde, vertrok 
Groep II naar de Harmoniestraat. 
Daar stond de radiatorenfabriek die 
eigendom was van hopman Touw. 
In 1946 verkocht hij zijn fabriek om 
naar Engeland te verhuizen. De heer 
L. Schoffelmeer werd hopman van 
de troep, en hij zou dat blijven tot 
in 1958. In die periode kreeg groep 
II zijn huidige naam: Graaf Folke 
Bernadotte groep. 

Een nieuwe naam
Folke Bernadotte werd in 1885 ge-
boren en werd gedurende zijn leven 
zowel graaf als officier. In 1937 
werd hij leider van de Zweedse 

scoutingfederatie. Gedurende WOII 
kreeg hij het via onderhandelingen 
met Himmler voor elkaar 30.000 
gevangenen uit de Duitse concen-
tratiekampen te bevrijden. In 1946 
werd Folke Bernadotte voorzitter 
van het Zweedse Rode Kruis. Graaf 
Folke Bernadotte werd in 1948 ver-

moord door de STERN, een Joodse 
terreurorganisatie. Deze vond dat 
hij te veel sympathiseerde met de 
Arabieren. 
In 1948 werd door de groepsleiding 
van de Eindhovense scoutinggroep 
’Groep II’ besloten om de naam van 
deze bijzondere man aan te nemen 
als groepsnaam, en werd de groep 
omgedoopt tot Scouting Graaf Folke 
Bernadotte groep 2 5. De Zweedse 
Ambassade gaf toestemming voor 
de vernoeming. En zo bestaat de 
GFB2 inmiddels 102 jaar en nog 
steeds uit uitsluitend jongens. 

Voor een artikel over scouting 
St. Frans en De Doornakkers zijn wij 
nog op zoek naar (oud)-leden die iets 
kunnen vertellen over de geschiedenis. 
U kunt contact opnemen met patries.
boon@gmail.com.

3 De oprichtingsfoto van de Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) afdeling Eindhoven c.a. 
Met bezoek van het Amsterdamse padvindersorkest voor de allereerste installatie in 1912. 
Foto Ad van Best.

5 Graaf Folke Bernadotte (Groep 2) op kamp in Valkenswaard 1967. Foto Ad van Best.

Wilt u ook 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?

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

Zingen... 

Je kent het wel: 
je wil zingen, 
maar..... de twij-
fels zijn daar:
kan ik het wel?
Zing ik technisch 
wel goed?
Hoe zit het met 
mijn ritmege-
voel?

Ik heb moeite met hoog zingen.
Waar is de volume in mijn stem?
Ik wil auditie doen, maar ik heb 
hulp nodig.
Ik zing al in een koor, maar ik wil 
ook solo zingen.
Ik durf niet zo goed, maar wil wel 
proberen voor mensen te zingen.
Hoe ontwikkel ik mijn eigen zang-
stijl?
Ik wil graag (met iemand) samen 
zingen..maar ik ken niemand..

Allemaal gedachtes die jou kun-
nen weerhouden je grote passie te 
volgen: Zingen!!!
Zingen is leuk!! Het geeft je energie 
en veel vreugde. Je kunt het alléén 
doen, of samen.

Tanja, eigenaar van muziekstudio 
Evenietsanderz, heeft meer dan 
25 jaar ervaring als zangdocente 
in binnen- en buitenland. Zij is 
conservatorium gediplomeerd, is 
muzikante/zangeres, koordirigente 

en geeft zangworkshops.

Zanglessen: aan beginners en ge-
vorderden tussen 8 en 80 jaar. Alles 
komt aan bod: techniek, eigen stijl, 
muzikaliteit, ritme, improvisatie en 
nog veel meer. Heb je zanglessen 
en wil je jezelf ook begeleiden op de 
piano, dan kun je dit ook leren. Een 
groot voordeel hierbij is, dat je dan 
je lied helemaal kunt zingen zoals je 
dit zelf wilt (tempo/toonsoort).

Pianolessen: aan beginners tussen 
6-80 jaar. Hierbij leer je van blad 
te spelen en later ook akkoorden te 
spelen. 

Zangworkshop: Is je (vrienden)
groep toe aan iets vernieuwends...
iets leuks om samen te doen: boek 
dan een workshop van 1 of 1.5 uur. 

Leer de basics van zingen, samen 
zingen, ritme, maar heb vooral veel 
plezier samen. Minimum aantal 
deelnemers: 8, maximum 20.
Met het naderen van de kerstpe-
riode is het leuk om jezelf, of een 
ander zo’n educatief en leuk cadeau 
te geven.

Elk halfjaar organiseer ik een voor-
speelavond voor de leerling, waarbij 
de leerlingen voor familie/vrienden 
en genodigden kunnen optreden.

Ben je geïnteresseerd: mail dan naar 
evenietsanderz@gmail.com of app/
bel met: 06-40945392.
Geef even aan waar je in geïnteres-
seerd bent.
Evenietsanderz is verbonden aan 
stichting Leergeld (voor de kleine 
beurs). En ja, het is lekker dichtbij: 
Kluizenaarstraat 12 in Tongelre!
Kom en neem een gratis proefles. 

Tanja Even

Tanja even met Arno Aerts
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

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 raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

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 
een kwaliteitsfilm, houden een pauze en zorgen voor 
lekkere zelfbereide hapjes die passen bij de film. 
Omdat het op 11 november precies 100 jaar is geleden 
dat de eerste wereldoorlog is geëindigd vertonen we de 
film ’Frantz’ (2016). 
De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. In een Duits dorp 
bezoekt Anna elke dag het graf van haar verloofde, die 
sneuvelde aan het front in Frankrijk. Op een dag merkt 
ze de Fransman Adrien op die bloemen op hetzelfde graf 
legt. Zijn aanwezigheid zo kort na de Duitse nederlaag 
verhit de gemoederen in het dorp, maar Adrien laat zich 
niet zomaar afschrikken. Hij is naar Duitsland gekomen 
om zijn respect te tonen aan een Duitse jongen die dezelf-
de oorlog als hij meemaakte. De ontmoeting tussen Anna 
en Adrien heeft een onverwachts effect op beide levens. 
Onzekerheden en angsten worden aangewakkerd, maar 
bieden ze beiden ook een bijzondere kans om de oorlog te 
verwerken en hun levensgeluk te hervinden.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond: 
21 december, 19 januari, 16 februari.

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

kOM je OOk?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

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!
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Speelgoedbeurs
Op zondag 18 november van 11.00 tot 13.00 uur.
Aan de vooravond van de feestdagen, kunnen jon-
gens en meisjes tot 15 jaar 
hun speelgoed verkopen.
’t Oude Raadhuis biedt de gelegenheid om 
voor 1 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 uitzonde-
ring van handelaren is iedereen welkom. Inschrijven: 
bel of mail ’t Oude Raadhuis.

Kerstmarkt
Op zaterdag 8 december van 13.00 tot 17.30 uur. 
Inmiddels wijd en zijd bekend, de befaamde Tongel-
rese kerstmarkt. Deze wordt op zaterdag 8 decem-
ber door het Wasven in samenwerking met ’t Oude 
Raadhuis georganiseerd. Het evenement vindt plaats 
in en rondom de pittoreske Wasvenboerderij aan de 
Celebeslaan. 

Kerstboom versieren
Op woensdag 19 december van 14.00 tot 15.30 
uur. Bij ’t Oude Raadhuis kunnen kinderen tot 10 
jaar samen met de kreakids kerstbomen versieren 
waarna deze bij ’t Oude Raadhuis worden neergezet. 
Voor kerstbomen en decoratiemateriaal wordt 

gezorgd. Als kinderen iets persoonlijks in de boom 
willen hangen dan is dat mogelijk. De kinderen 
mogen ook iets maken om mee naar huis te nemen! 
Inschrijven tot 17 december: bel of mail ’t Oude 
Raadhuis.

Kerstbrunch
2e Kerstdag 26 december van 11.30 tot 14.00 uur. 
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle kerstbrunch in 
’t Oude Raadhuis. Kosten 1 6,50. De zaal is open 
om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 20 november bij ’t Oude 
Raadhuis tussen 9.00 en 12.00 uur of even bellen 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 21 december organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de kwaliteitsfilm ’Black Swan’. 

VOl iS VOl!
dus geef 
je snel op

schrijf dit 
vast in je
agenda!
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activiteiten bij Orka
Halloween
Op zaterdag 27 oktober zijn er ca. 150 kinderen met 
hun ouders door de wijk getrokken, op zoek naar de 
18 Halloweenposten in de wijk! Geweldig al die 
 enthousiaste wijkbewoners die geheel vrijwillig een 
grote of kleine Halloweenpost hebben verzorgd in de 
wijk. Van gezellig griezelig voor de kleinsten tot dood-
eng voor de durfals! 

Music of the legends!
Dat is het thema voor de muziekavond van 24 novem-
ber vanaf 20.30 uur in ORKA. Mooie clips en heerlijke 
muzieknummers waar je nooit genoeg van krijgt, een 
hele avond lang. Onze DJ Stefan draait natuurlijk ook 
op verzoek! De avond willen we feestelijk beginnen met 
de opening van de nieuwe ingang van ORKA. De ingang 
aan de voorkant van het gebouw, onder de mooie licht-
bak, waar de actuele activiteiten steeds in beeld zijn. 
Kom je mee proosten op de afronding van een serie 
aanpassingen in ORKA?

Orka heeft Sinterklaas weer uitgenodigd!
Sinterklaas komt op 2 december gezellig een middag 
bij ORKA langs en zou het leuk vinden om samen met 
jullie liedjes te zingen en te genieten van een drankje en 
lekkere snoepgoed.
Wij hopen jullie te zien deze gezellige middag, we gaan 
er met zijn z’n allen een mooi feest van maken!!
Deelnemen aan deze activiteit kost 2 euro, en je moet 
je van tevoren opgeven, zodat Sinterklaas voor iedereen 
een verrassing mee kan nemen. We vinden het leuk als 
je erbij bent!
Opgeven om mee te doen kan op dinsdagavonden in 
november v.a. 19.00 uur bij ORKA, op 20 november 
tussen 15.00 en 16.00 uur bij ORKA, of middels een 
briefje met de naam van je kind, leeftijd, bijzonderhe-
den/hobby’s en het telefoonnummer van de ouders 
(voor bevestiging van ontvangst van de inschrijving) 
met 2 euro in een envelop in de brievenbus bij ORKA 
op de Broekakkerseweg 1.
Hopelijk tot dan!
Wij hebben er al zin in.

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 een speciale 
avond: Club Noordpool! De eigen club van de Kerst-
man! 
Kom je mét je buren de Coolste Kerstavond in Tongelre 
beleven?

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

November 2018

Zaterdag 24 november Muziekavond met muziek van de 
Legends! Tevens opening van de 
nieuwe ingang, kom gezellig mee 
proosten om 20.30 uur.

December 2018

Zondag 2 december Sinterklaas in ORKA

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

Zaterdag 15 december Kerstshow en muziekavond in Club 
Noordpool.
Hiervoor wel even van tevoren een 
kaartje kopen, a € 2,50
bij ORKA op dinsdagavond v.a. 
19.00 uur of bij Bloemendalwol 
(wo-za 13.00-18.00 uur, Daalak-
kersweg 2, vooraan op sectie 
C, eerste winkel linkerkant als je 
door de grote poort het terrein op 
komt.).
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Op 1 oktober heeft het Leefbaar-
heidsteam ’t Hofke weer vergaderd. 
Hier vindt u een korte samenvatting 
van wat er tijdens deze vergadering 
is besproken.

Politie en veiligheid
De wijkagent had veel te melden 
over dit onderwerp. Het aantal 
ongeregeldheden was in augus-
tus en september hoger dan in de 
maanden daarvoor. Mede dankzij 
de lopers van de Buurtpreventie zijn 
er een aantal verdachten aangehou-
den. Met name op de plaatsen waar 
geen Buurtpreventie aanwezig was, 
vond een flinke toename van het 
aantal misdrijven plaats. De lopers 
van de Buurtpreventie zijn op de 
hoogte gebracht en lopen nu een 
extra rondje door dit gebied. Oproep 
aan alle bewoners: wees alert op 
verdachte situaties en meld deze 
direct bij de politie. Uit genoemde 
ontwikkelingen blijkt weer hoe ef-
fectief het project Buurtpreventie is.

Spreekuur wijkagenten
Zoals bekend vindt het spreekuur 
van de wijkagenten vanaf 
1 oktober plaats op de eerste 
woensdagmiddag van de maand 
plaats van 14.30 - 15.30 uur, 
afwisselend op de locaties Orka 
en het Oude Raadhuis. Zie voor de 

precieze data verderop in dit blad, 
het stuk van de wijkagenten zelf.

Buurthelden
Na het succes van het Buurthelden-
project eerder dit jaar, start er in ja-
nuari 2019 weer een groep nieuwe 
Buurthelden in onze wijk.

BuitenBeter app
Via deze app kunt u eenvoudig 
problemen, die je tegenkomt in 
de buitenruimte, melden aan de 
gemeente Eindhoven. De app is te 
gebruiken voor diverse problemen: 
van verkeerssituaties tot zwerfafval, 
van losse stoeptegels tot kapotte 
straatverlichting of ongedierte.

Speeltuin Zwaluwstaartweg
De veranderingen in de speeltuin 
aan de Zwaluwstaartweg lijken nu 
echt vorm te gaan krijgen. Er komt 
een infomiddag voor wijkbewoners 
en het plan van de gemeente is om 
er zo snel als mogelijk aan te gaan 
beginnen.

MOVE-project
Op 28 september heeft groep 
8 van basisschool De Boog als 
afsluiting van het MOVE-project 
zelf-ontworpen stickers geplakt op 
prullenbakken in de wijk. Op deze 
manier vraagt zij aandacht voor het 

zwerfafval in en om de wijk en roept 
zij bewoners op om vooral de prul-
lenbakken te gebruiken.

Taalpunt
Project Taalpunt is succesvol 
gestart. Taalpunt is er voor men-
sen die taalhulp nodig hebben en/
of moeten worden doorverwezen 
naar taallessen. Voor dit project zijn 
dringend vrijwilligers nodig. Neem 
voor meer informatie contact op 
met: Caroline Schellekens, Lumens, 
Wijkwerk, 06 - 11 37 12 41 of 
c.schellekens@lumenswerkt.nl.
 
Rondvraag
Tijdens de rondvraag komt de 
verkeerssituatie rond basisschool 
De Boog ter sprake. Helaas zijn er 
op die plek regelmatig incidenten 
met (jonge) verkeersdeelnemers. De 
verkeerslichten daar kunnen alleen 
worden bediend door brigadiers, 
maar tot op heden lukte het niet om 
brigadiers te vinden voor tijdens de 
ochtendspits.

Volgende vergadering
Op 19 november om 20.00 uur is in 
het Oude Raadhuis weer een verga-
dering van het Leefbaarheidsteam. 
U bent van harte welkom om vrij-
blijvend aan te sluiten, aanmelden 
is niet nodig. Heeft u punten voor 
deze vergadering? Dan kunt u deze 
e-mailen naar leefbaarheidsteam.
hofke@gmail.com.

leefbaarheidsteam
Verslag vergadering Leefbaarheidsteam oktober 2018

Week 41 staat jaarlijks in het teken 
van de veiligheid en vond dit jaar 
plaats van 8 tot 14 oktober.
Met het korten van de dagen neemt 
de kans op criminaliteit, zoals over-
vallen en inbraken, toe.
Dit jaar stond de week ook in het 
teken van internetcriminaliteit.
In de week van de veiligheid stond 
de politie ook stil bij de goede 
samenwerking met de diverse 

buurtpreventieteams.
Bij de coördinatoren van deze 
verschillende teams werd als dank 
voor de inzet van de teams door de 
wijkagenten een taart afgegeven. 
Van het team van ’t Hofke heeft 
een groot aantal mensen tijdens 
een gezellig uurtje deze taart zich 
goed laten welgevallen. Veiligheid 
en taart is een goede combinatie: ze 
smaken allebei naar meer.

Samenwerken aan een veilige buurt 
verhoogt de leefbaarheid en veilig-
heid van ons allemaal.

Week van de veiligheid
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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!



Terwijl de zomer van 2018 maar 
blijft voortduren, zijn de vrijwil-
ligers van het Wasven en ’t Oude 
Raadhuis alweer een poos bezig 
met de organisatie van de kerst-
markt. Inmiddels al wijd en zijd 
vermaard. Kerstmarkt?, hoor ik 
u hardop denken. Moeilijk om je 
gedachten hiernaar te verplaatsen, 
terwijl de muggen nog volop bezig 
zijn aan hun 
zoveelste voortplantingsronde. 
Maken wij het nog mee dat tijdens 
Kerstmis de IJzeren Man gewoon 
open is? Kortom de kerstmarkt 
lijkt ver weg. Lijkt, want als u dit 
leest duurt het nog maar 5 weken 
voordat het zover is. Zaterdag 8 
december gaat de kerstmarkt van 

start in de vertrouwde omgeving 
van de Wasvenboerderij aan de 
Celebeslaan 30, de kerstmarkt is 
van 13.00 tot 17.30 uur. 
Het team heeft weer gezorgd voor 
een afwisselend programma met 
zang en dans, activiteiten voor 
kinderen en natuurlijk ontbreken 
ook tijdens deze editie de dieren 
niet. De bakkerij van de Wasven-
boerderij en ’t Oude Raadhuis 
zorgen er met hun lekkernijen 
voor dat u niets tekort komt. 
Uiteraard vormen de kramen met 
zelfgemaakte creaties het hoofd-
bestanddeel van onze markt. Er 
is nog plaats, dus u kunt zich nog 
aanmelden. Dit kan via het email-
adres: kerstmarktouderaadhuis@

hotmail.com of u belt Ood Brans 
tel. 040-2814228. We hebben er 
zin in! Dus tot ziens op zaterdag 
8 december.

Met vriendelijke kerstgroeten, 
organisatieteam kerstmarkt 

Zaterdag 8 december kerstmarkt 
Wasvenboerderij Celebeslaan

konijnenshow

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 november 
organiseert O.K.E., Onze Konijnen Eindhoven, weer 
haar jaarlijkse open tentoonstelling van konijnen. 
Dit vindt plaats in gemeenschapshuis de Werf aan de 
Van der Werffstraat te Eindhoven.

Hier zullen ongeveer 200 konijnen geshowd worden, 
variërend van dwergkonijntjes van 0,7 kilo tot Vlaamse 
reuzen van 12 kilo. Deze worden op vrijdag door 3 
keurmeesters gekeurd en worden de punten toegekend.
De dieren komen uit Eindhoven en omliggende ge-
meenten. 

Uit Tongelre komen de gele konijnen naar de show. 
U kunt de show gratis bezoeken op vrijdag van 20.00 
tot 22.00 uur. Op zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur 

en op zondag van 11.00 tot 16.30 uur.
Wij verwelkomen u graag op de show.
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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

  Zondag 18 november 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Jeugddienst
  Zondag 25 november 10.00 uur
ds Chris Mondt, Jeugdkerk
  Zondag 2 december 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Avondmaal
  Zondag 9 december 10.00 uur
ds Petra Speelman, Jeugdkerk
  Zondag 16 december 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Adventsontbijt

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanaf 2 decem-
ber oefenen de kinderen van de kindernevendienst voor 
het Kerstspel.
Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. 

Jeugddienst: zondag 18 november 
Zondag 18 november is er weer een jeugddienst in de 
Ontmoetingskerk.
De jeugdkerk van protestante wijkgemeente Eindho-
ven-Zuid geeft deze dienst op geheel eigen wijze vorm 
en inhoud. We verklappen nog niet wat het thema is, 
maar het wordt waarschijnlijk weer een unieke beleve-
nis. Na afloop wil de jeugd graag weer tosti’s verkopen. 
Neemt u geld of collectezegels mee? Aanvang van de 
dienst 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Adventvespers
Zondag 2, 9 en 16 december worden weer adventves-
pers gehouden. Het thema is ’Ongelooflijk’. Het boek 
Openbaringen staat, naast stilte en liederen, centraal in 
deze vieringen. De vespers beginnen om 19.00 uur in 
de Ontmoetingskerk.

Bloemenfonds
Ook in de afgelopen maanden was er vanuit de ge-
meente elke week een bloemengroet voor een of twee 

gemeenteleden, met wie de gemeente in het bijzonder 
meeleeft. Fijn dat er (bijna) elke week mensen zijn 
die deze bloemengroet willen overbrengen! Zo laten 
we zien dat we naar elkaar omzien. De bloemengroet 
wordt mogelijk gemaakt door giften.

Ontmoetingskerk in december 50 jaar in 
gebruik
De kerk werd gebouwd in opdracht van de Gerefor-
meerde Kerk en de Hervormde gemeente.
Daarvoor kerkten wij in een ruimte van de school in de 
Frans Snijderslaan. 
De eerst steen werd gelegd op een druilerige middag.
De opening was in stijl: de kerkenraadsleden waren in 
jacquet (al of niet gehuurd). De jeugdouderling mocht 
het doopvont vullen. 

Begin van de bouw van de kerk in 1968
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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:

Dopen: 
23 september:
Nalia Meulendijk
Julia Milicevic
 
Uitvaarten:
8 oktober: Griet Jansen 56 jaar
17 oktober: Simon van Erp 87 jaar
 
Het kosterschap in Berckelhof is al ingevuld en wij 
zoeken nu nog een koster voor de zaterdag welke 
vooraf gaat aan de eerste zondag van de maand. 
Dat is dan maximaal 12 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

Het is inmiddels een traditie in 
Tongelre: het kerstconcert van het 
Eindhovens Muziekcollectief. 
Dit jaar is het concert op woens-
dag 19 december.
Het concert is dé manier om in 
een heerlijke kerstsfeer te komen. 
We presenteren een afwisselend 
programma met een mengeling 
van klassieke en moderne muziek. 
Ook dit jaar zal Ellen Valkenburg 
ons als soliste vergezellen en ons 
orkest begeleidt haar met een 
aantal prachtige nummers.

Een heel speciaal onderdeel wordt 
de bijdrage van de samenspel-
groep (onze leerlingen). Samen 
met het orkest gaan ze een aantal 
kerstliederen spelen, die iedereen 
mee kan en mag zingen.
We zijn weer te gast in de Marti-
nuskerk aan ’t Hofke in Tongelre, 
Eindhoven. De kerk is vanaf 19.00 
uur open en om 19.30 uur starten 
we met ons concert. Iedereen is 
van harte welkom.
Graag tot 19 december a.s. 
De toegang is gratis.

kom in kerstsfeer met het 
eindhovens Muziekcollectief!
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Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

alles van wild en 

gevogelte tot

HeerliJke stamppot!

keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat

www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

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

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

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

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

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

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

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

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



Je zit vol kleur
Bent altijd in beweging
Vanaf nu weten we
Het gaat om Kleur en Beweging
(naar Jesse Donders, 11 jr.)

De leden van Fotoclub ’t Karregat 
laten op hun jaarlijkse tentoon-
stelling 
KLEUR EN/OF BEWEGING zien.
Naast dit hoofdthema wordt, 
samen met ’Vrij werk’, een bijzon-
dere serie 
van ’telkens twee foto’s van een 
begrip’ getoond.
De opening van de expositie is op 
zaterdag 17 november 14.00 uur. 

U bent van harte welkom.
Laat u verrassen door de leden van 
Fotoclub ’t Karregat. Hun werk 
wordt geëxposeerd in Tuincen-
trum Soontiëns, Urkhovenseweg 
570, 5641 KX Eindhoven.

Openingstijden:
Zaterdag 17 november van 14.00 
tot 17.00 uur, zondag 18 novem-
ber van 12.00 uur tot 17.00 uur 
en  maandag 19 tot en met zater-
dag 25 november van 09.00 uur 
tot 17.00 uur.  Op de zaterdagen 
en de zondag zijn veel leden van 
onze vereniging aanwezig voor een 
persoonlijke ontvangst.

Fotoclub ’t karregat

Waterschap De Dommel zoekt 
nieuwe jeugdbestuurder
Jeugdbestuurder Nine van Water-
schap De Dommel wordt volgend 
jaar 18 en gaat stoppen. Daarom 
zoekt het waterschap vanaf 2019 
een nieuwe jeugdbestuurder om 
Nine op te volgen. Ben jij geïnteres-
seerd in water en enthousiast om te 
leren en te vertellen over de taken 
van het waterschap en waterbe-
wustzijn? Word dan de nieuwe 
jeugdbestuurder!

Als jeugdbestuurder ga je naar ac-
tiviteiten en evenementen namens 
waterschap De Dommel en leer 
je wat er allemaal nodig is voor 
schoon, voldoende en veilig water. 
Je vlogt hierover en doet verslag 
via jouw eigen jeugdbestuurder-
account op instagram. Ook bedenk 
je zelf activiteiten om jongeren meer 
te betrekken bij dit onderwerp. 
Landelijk ben je vertegenwoordigd 
in het Jeugdwaterschap, met hen 
ga je 4x per jaar op pad. Je doet er-
varing op in een bestuur, krijgt een 

groter netwerk en ontmoet interes-
sante mensen. En wie weet raak je 
enthousiast om in de toekomst aan 
de slag te gaan in de wereld van het 
waterbeheer.

Een leerzame en leuke tijd
Jeugdbestuurder Nine: „Ik heb 
als jeugdbestuurder een leuke tijd 
gehad en ontzettend veel geleerd. 
Over het waterschap zelf en wat ze 
allemaal doen, maar het was ook 
goed voor mijn persoonlijke ontwik-
keling. Ik kan nu beter spreken voor 
een grote groep en leg makkelijker 
contact met nieuwe mensen. Vooral 
de weekenden van het jeugdwater-
schap waren erg leuk. Je krijgt echt 
een band met de andere jeugdbe-
stuurders en je mag meedenken 
en werken aan uitdagingen op het 
gebied van water. Ik heb hierdoor 
de afgelopen jaren heel wat wa-
terschapsgebieden van Nederland 
bezocht. Dus wil je een leerzame en 
leuke tijd, geef je dan op als nieuwe 
jeugdbestuurder en neem de vlogca-
mera van mij over!” 

De nieuwe jeugdbestuurder:
is tussen de 15 en 17 jaar oud,
woont in het werkgebied van Wa-
terschap De Dommel,
heeft interesse in water,
is enthousiast en toont inzet,
vindt het leuk om te vloggen en is 
handig met social media.

Interesse?
Vertel dan voor 15 november 2018 
in een video van max. 1 minuut wie 
jij bent en laat zien waarom jij de 
nieuwe jeugdbestuurder wilt zijn. 
Stuur deze video samen met jouw 
contactgegevens naar communica-
tie@dommel.nl. De beste inzendin-
gen gaan door naar de eindronde op 
vrijdag 30 november 2018 waarin 
je de jury ontmoet die de nieuwe 
jeugdbestuurder zal kiezen. 

Neem jij de vlogcamera over van Nine?
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Bakmiddag voor kinderen: Een 
plank voor je pop!
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder lei-
ding 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 meerdere vrijwilligers aanwe-
zig om de kinderen te begeleiden.
Met de goedheiligman in aantocht 
is het natuurlijk weer tijd voor 
Sinterklaas-lekkernijen. Op woens-
dag 14 november gaan we op am-
bachtelijke wijze speculaas bakken. 
Vroeger werden speculaaspoppen 
op een plank gemaakt. Tijdens de 

bakmiddag ga je dit zelf ook doen. 
Spannend!! Als de speculaaspoppen 
in de oven liggen, drinken we limo-
nade en spelen we het Pepernoten-
spel. Aan het eind van de middag 
mag je je zelfgebakken speculaas 
mee naar huis nemen.
 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.

Natuurthema-avond: Even een 
uiltje knappen
Welke uilen vliegen er ’s nachts 
rond in Tongelre als jullie slapen? 
Ken jij de soorten? Weet je wat ze 
eten? En weet jij wat ze overdag 
doen? Heel veel geheimen dus!
We gaan eens onderzoeken wat er 
allemaal in een braakbal van een 
uil zit. 
En hoe ziet er nu een uilenkast uit?
 Kom je ook naar de uilenavond? 
We starten om 19.00 uur in de 
Schop van de Wasvenboerderij 
en we eindigen om 21.00 uur. 
De entree is € 2,00 en het is voor 
kinderen tot 11 jaar.

rondom de
Wasvenboerderij

Na een heerlijke lange zomer genieten we nu van de 
nadagen van de herfst. En bij het Wasven zijn we ook al 
bezig met de voorbereidingen voor kerst. Lees er alles over 
in dit overzicht en kom vooral langs!

Planning activiteiten november & december

Expositie Josine van Amsterdam
3 november t/m 1 januari 2019 
De Overloop

Bakmiddag voor kinderen: Speculaas 14 november 13.30 uur De Schop

Natuurwerkochtend 17 november 09.30 uur De Schop

Natuurthema-avond: 
Even een uiltje knappen

30 november 19.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend 1 december 09.30 uur De Schop

Kerstmarkt 8 december 13.00 uur Wasvenboerderij

Bakmiddag voor kinderen: 
Versier je boom

12 december 13.30 uur De Schop

Zelf je pop maken

Lekker fysiek bezig zijn in de natuur
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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

Kerstmarkt
Op zoek naar cadeautjes of heeft u 
al zin om in de kerstsfeer te komen? 
Dat kan bij de kerstmarkt op zater-
dag 8 december. Er is weer gezorgd 
voor een afwisselend programma 
met zang en dans, activiteiten voor 
kinderen en natuurlijk ontbreken 
ook tijdens deze editie de dieren 
niet. Er zijn allerlei lekkernijen om 
van te genieten en uiteraard vormen 
de kramen met zelfgemaakte cre-
aties het hoofdbestanddeel van de 
markt.
 Op zaterdag 8 december gaat 
de kerstmarkt van start in de 
vertrouwde omgeving van de 
Wasvenboerderij. Het is van 13.00 
tot 17.30 uur. 

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 en later ook 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, schuren, alsmaar schuren. 
Tenslotte in de was zetten. Verba-
zing 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 en zij wil beelden 
en verhalen de wereld insturen die 
een positief effect hebben op de toe-
schouwer en lezer. Kijk, voel, ervaar 
en geniet van haar werk!
 De expositie is te zien tot en 
met dinsdag 1 januari 2019 op de 
Overloop van de Wasvenboerderij. 
Info: www.josinavanamsterdam.
nl, facebook.com/josinavanam-
sterdam. 
Een deel van de opbrengst van 
Josina’s werk gaat naar goede 
doelen.

Heerlijk dineren en lunchen bij het 
Wasven met de Kerst
Ook dit jaar kunt u weer komen 
genieten in onze Gasterij voor 
een overheerlijk kerstdiner op 1e 
kerstdag of een prachtig kerstbuffet 
op 2e kerstdag. Met kinderen wordt 
uiteraard rekening gehouden.
Op eerste kerstdag serveren wij een 
driegangendiner, zowel ’s middags 
(14.30 tot 18.00 uur) als ’s avonds 
(19.00 tot 22.30 uur). Reserveren is 
noodzakelijk. Dit kan via gasterij@
wasven.nl, of telefonisch via 040-
7870707.
Op tweede kerstdag serveren wij 
een kerstbuffet. De ontvangst is om 
12.00 uur, het kerstbuffet wordt 
geopend om 12.30 uur, en sluit om 
14.30 uur. Daarna zijn wij tot 17.00 

uur geopend voor een kerstborrel. 
Voor deze kerstborrel kunt u ook 
zonder reservering bij ons binnen-
lopen. U bent van harte welkom van 
14.30 tot 17.00 uur.

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’. Meer informatie vindt u 
op onze website.

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.

Kom gezellig kijken op de kerstmarkt
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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



Dichter bij huis

Vluchtelingenwerk Eindhoven en 
het Groendomein Wasven zijn op 
6 november j.l. gestart met een 
activiteit om vluchtelingen en Ne-
derlanders met elkaar in contact te 
brengen.
De aankondiging hiervan is door 
een misverstand niet in het vorige 
Rond ’t Hofke verschenen zodat er 
mogelijk mensen zijn die ongewild 
het begin op dinsdag 6 november 
hebben gemist. U kunt toch nog 
aansluiten!
Met Dichter bij Huis krijg je de 
kans mensen uit verschillende 
culturen te leren kennen. Tijdens 
vijf bijeenkomsten gaan we samen 
wandelen, genieten van lekkernijen 
uit verschillende culturen en doen 
we kennismakingsspelen waardoor 
we elkaar beter leren kennen. Na 
vijf weken sluiten we op feestelijke 
wijze af.
Het wandelen doen we niet zomaar. 
Tijdens de wandelingen wordt 
informatie uitgewisseld en worden 

de contacten mogelijk verdiept. Het 
afsluiten is dus hopelijk niet iets 
definitiefs. Graag willen we ervan 
uitgaan dat er mensen bij zijn (of 
er later bij komen, dat kan ook) die 
contact willen houden b.v. door een 
maandelijkse ontmoeting. Wie weet, 
leren we elkaar beter kennen en 
waarderen en het gevoel hebben dat 
we met elkaar ’Dichter bij Huis’ zijn.

We organiseren op 5 dinsdagmid-
dagen ( 6, 13, 20 en 27 november 
en sluiten af op dinsdag 4 decem-
ber) de activiteiten en het is dus nog 
mogelijk hierbij aan te sluiten.
Elke middag starten we om 13.00 
uur en wie belangstelling heeft kan 
zich alsnog melden en meedoen. 
Opgeven kan via pvangerwen@
vluchtelingenwerk.nl.

vluchtelingenwerk en
Wasvenboerderij

Afscheid met een snik en een 
traan
Op deze manier wil ik iedereen 
bedanken, die het Vossenhol een 
warm hart heeft toegedragen. Of 
je er nu spullen kwam brengen, 
iets kwam kopen of gewoon maar 
voor de gezelligheid. Deed er voor 
mij niet zo toe. Maar de gemeente 
heeft de locatie van onze non-
profit winkel, waarvan de op-
brengst bestemd was voor goede 
doelen, nodig voor nieuwbouw 
en dan moeten de vossen wijken. 

Alles heb ik uit de kast gehaald om 
de winkel voort te zetten op een 
andere plek. Instanties gemaild, 
gebeld, geappt, oproepen gedaan 
in Rond ’t Hofke enz. Niets mocht 
baten. Tenslotte heb ik geprobeerd 
om dan maar thuis door te gaan, 
in de Hageheldlaan. Maar de kos-
ten hiervan liepen zo hoog op, dat 
er niets meer overbleef voor welk 
goed doel dan ook. En dan valt het 
doek. Ik ga jullie allemaal heel erg 
missen, maar het is niet anders. 
Wellicht komen jullie me nog wel 

eens tegen op een of andere vlooi-
enmarkt, want ik blijf me inzetten 
voor de goede zaak. Daaaag en tot 
ziens, 

Mar Lommerse

Het Vossenhol sluit de deur
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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



verenigingen
Aan het woord

De jaarlijkse Jamboree On The Air 
(JOTA) stond afgelopen weekend 
bij Scouting Doornakkers op de 
planning. De kinderen hebben dit 
jaar kennis gemaakt met oude en 
nieuwe technologieën. Volgens de 
stafleden van de Doornakkers een 
zeer geslaagd weekend. 

Tijdens de gezamenlijke opening 
gebeurde er iets vreemds. Twee 
verwarde (en knotsgekke) mars-
mannetjes waren geland bij ons op 
scouting. Ze kwamen van planeet 
Jupiter en hadden gehoord dat ’mis-
sie JOTA’ van start ging op planeet 
aarde. Uiteindelijk werd het dui-
delijk dat op planeet Jupiter JOTA 
iets heel anders betekent, namelijk: 
Jupiter Ondermijnt ’T Aardklootje. 
De marsmannen waren dolblij dat 
ze hoorden dat JOTA op de aarde 
iets heel anders betekent. Ze wilden 
weer vertrekken naar Jupiter, maar 
kwamen er toen achter dat de raket 
kapot was. 

De kinderen (en stafleden) wilden de 
twee marsmannen liever niet rond 

hebben lopen op de aarde. Daarom 
besloten we de marsmannen te 
helpen hun raket weer aan de praat 
te krijgen. Om erachter te komen 
hoe we de raket weer konden ma-
ken hebben we zendcontact gehad 
met verschillende scoutinggroepen 
in Nederland en Duitsland. Voor 
de jongsten misschien een beetje 
spannend, maar gelukkig ging dit 
al snel over tot plezier. Ook zijn er 
verschillende portofoon opdrachten 
door de kids uitgevoerd. Van lego-
bouwwerkjes omschrijven tot het 
kletsen met iemand van Jupiter. 

Naast het zenden was er ook een 
team aanwezig met indrukwek-
kende Lego robots: Mindstorms. 
De robots werden door de kids 
geprogrammeerd, dit was heel vet 
volgens verkenner Quint! Door het 
programmeren van de robots zou 
het programmeren van de raket de 
kinderen makkelijker afgaan. 

Daarnaast was er ook ruimte voor 
vernieuwende technologie. De 
bovenbouw kinderen hebben kennis 

gemaakt met virtual en augmented 
reality. Ze hebben een levensechte 
robot leren kennen, achtbanen ont-
dekt, zombies overwonnen en holo-
grammen in de blokhut geplaatst. 

De combinatie tussen oude en 
nieuwe technieken is de kinderen 
goed bevallen. Het zenden is de 
kern van de JOTA, maar het inter-
net, robots en VR is de toekomst. 
Na een drukke dag konden de twee 
marsmannetje eindelijk weer terug 
naar Jupiter. Op naar de JOTA in 
2019. 

CONTACT
Blokhut de Wierde (pyramide), 
Urkhovenseweg 27, Eindhoven 
Telefoon: 06 - 53 99 33 85 
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
naar 040 - 281 12 75)
E-mail: info@doornakkers.com 
Internet: doornakkers.com

jOTa in 2018
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Beste wijkbewoners, 

Marathon Eindhoven
Zondag 14 oktober was het razend 
druk in Eindhoven. Duizenden 
hardlopers stonden klaar om mee te 
doen aan de marathon van Eind-
hoven. Tussen al deze hardlopers 
stonden ook 39 kinderen van 
’t Karregat en hun ouders. 
In het welbekende paarse Kar-
regatshirt stonden zij te trappelen 
van ongeduld om mee te mogen 
doen. Eerst was het de beurt aan de 
kinderen voor de 5 km. 
Tim van Hooff kwam als eerste van 
’t Karregat over de finish, super en-
thousiast was hij, want hij had snel-

ler gerend dan zijn vader. Daarna 
waren de deelnemers van de 1,5 km 
aan de beurt. Hier heeft Olivia van 
Driessen het snelst gelopen, knap 
hoor. 

Maar wij zijn trots op al onze kin-
deren en hun ouders! Iedereen die 
over de finish kwam, had een rood 
hoofd van de inspanning en glinste-
rende ogen. Na de herfstvakantie 
zijn dan ook alle kinderen in het 
zonnetje gezet met een mooie roos.
GLOW
Ook dit schooljaar mogen we met 
’t Karregat weer meewerken aan 
een indrukwekkende creatie voor 
GLOW. Dit jaar is GLOW nauw 

verbonden met China, zo doen er 
verschillende Chinese lichtkun-
stenaars mee. Ook met GLOW for 
KIDS gaan we met China aan de 
slag. De leerlingen uit groep 5 en 7 
mogen allemaal een tekening ma-
ken. Eén ontwerp wordt gezamen-
lijk uitgekozen en dit wordt in het 
groot nagemaakt van kippengaas en 
plastic zakken. 
Ben je ook benieuwd hoe dit er uit 
komt te zien? Van 10 tot 17 novem-
ber toveren we met ’t Karregat en 
het GLOW for KIDS project de De-
mer in Eindhoven om tot een groot 
paleis van de Chinese keizer. 

Paddenpoel
De poelen in Eindhoven vervullen 
een steeds grotere rol als ’buiten-

nieuws van de Basisscholen
Project Move

Vrijdag 28 september werd in 
speeltuin ’t Hofke door leerlingen 
van groep 8 van basisschool De 
Boog en zes studenten van klim- en 
bergsportvereniging ESAC het pro-
ject Move afgesloten met een skate 
workshop.

Move is een stichting die in 2009 
werd opgericht door studenten uit 
Utrecht. Inmiddels is de stichting 
actief in tien grote studentensteden. 
Move koppelt kinderen en studen-
ten aan elkaar zodat zij kennis kun-
nen maken met elkaars leefwereld. 
De leerlingen van De Boog hebben 
samen met de studenten de wijk 
verkend. Er zijn wel speelplaat-
sen in de wijk maar er ligt veel 
zwerfafval en hondenpoep. Dat is 
natuurlijk niet leuk als je lekker wilt 
spelen. De leerlingen hebben samen 
met de studenten allerlei plannen 
bedacht om deze problemen aan te 
pakken. De zelfgemaakte stickers 
die de leerlingen gemaakt hebben 
geven een duidelijke boodschap 
af: ruim je afval op! De stickers 
zijn inmiddels geplakt op diverse 
prullenbakken bij speelplaatsen in 
Tongelre. De leerlingen hopen dat 
de kleurrijke stickers ervoor zorgen 
dat iedereen nu wel het afval in de 
prullenbak gooit. 

CONTACT
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
E-mail: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl

Saltoschool ’t karregat
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CONTACT
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
E-mail: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl

klas’. Zo hebben we op ’t Karregat 
de Zeggewegpoel en de poel bij 
de Collse Volkstuin geadopteerd. 
Ook deze herfst hebben we met 
de groepen 5 tot en met 8 weer 
een bezoek gebracht aan onze 
paddenpoelen. De kinderen heb-
ben enthousiast meegeholpen bij 
werkzaamheden die nodig zijn om 
de poelen geschikt te houden als 
voortplantingswater voor kikkers, 
padden en salamanders. Terwijl 
Petra van het poelenadoptiepro-

gramma van alles vertelde over de 
omgeving en de dieren die er leven, 
werd er door de kinderen betrokken 
geluisterd. Met veel plezier werd er 
ook gebaggerd, geknot, gezaagd en 
gesjouwd. Er waren zelfs een aantal 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die 
meegeholpen hebben. 
Ook al waren niet al onze sokken 
helemaal droog meer, we hebben 
er weer van genoten en een gezel-
lige dag gehad. Tot in de lente, dan 
komen we weer terug!

Vriendelijke groeten, 
Team ’t Karregat

Vraag
Foto van de ’nieuwe’ rotonde, komende op de fiets 
vanaf ’t Hofke richting Eisenhowerlaan.
Ik rij hier dagelijks met de auto en vraag me af wie 
hier voorrang heeft: de auto (of fiets) die vanaf de 
Eisen howerlaan via de rotonde linksaf de Pagelaan in 
draait of de fietser die van ’t Hofke komt en rechtdoor 
wil. Wellicht een leuke puzzelvraag voor uw lezers. 
 Misschien waren de haaientanden op.
 
Wil van Dommelen

Antwoord
Bij rotondes heb je te maken met 2 verkeersregels.
Je nadert de rotonde
Je verlaat de rotonde
 
F= Fietser
V= Voetganger
A= Auto
 
Uitleg 1.
Bij het naderen van een rotonde moet je in deze situatie 
alle bestuurders op de rotonde voor laten gaan.
Dit betekent dat je iedereen op de rotonde 

(uitgezonderd voetgangers) voor moet laten gaan.
In de tekening zie je dat de voetganger (V1)  die de 
rotonde vervolgt, fietsers (F2 en F3) die de rotonde 
naderen voor moet laten gaan. Maar dat de fietsers (F2 
en F3) die de rotonde naderen wel fietser (F1) op de 
rotonde voor moet laten gaan. Voetganger (V2) moet 
auto (A1) voor laten gaan. Auto (A1) die de rotonde 
nadert moet fietser (F4) voor laten gaan.

Uitleg 2.
Bij het verlaten van deze rotonde moet je alle weg-
gebruikers voor laten gaan. Dit betekent dat je iedereen 
(inclusief voetgangers) voor moet laten gaan.
Auto (A2) moet fietser (F4 en (V2) voor laten gaan.

Tip
Op deze superkleine rotonde moet je zeker als fietser 
erg goed opletten, ook al heb je voorrang.
Dit komt omdat op deze rotonde er een grote dode 
hoek is voor de automobilisten en er moeten 
veel stuurbewegingen worden gemaakt waardoor ze 
minder goed op de fietsers letten bij het verlaten van 
deze rotonde.

Henri van Vroenhoven (rij-instructeur)

Wie heeft er voorrang?
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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!



Beste redactieleden van het blad 
Rond ’t Hofke,
 
In de eerste plaats wil ik mij even 
voorstellen. Ik ben Constance Ba-
rend Franzani. 
Ik ben schrijfster van korte verhalen 
die ik Franzani Babbels noem. De 
nieuwe uitgave van Rond ’t Hofke 
heb ik met plezier gelezen en kon 
het niet laten om er een Franzani 
Babbel over te schrijven. Ik hoop dat 
u het leuk vindt. 
 
Sinds ik weer terug ben vanuit 
mijn geliefde Spanje, waar het in 
de zomermaanden juli en augustus 
niet uit te houden is, zo warm is 
het daar, is men ook hier in ons 
landje dit jaar gezegend met een 
zomer waarvan we meestal dromen. 
Je hoort mensen soms mopperen, 
maar als je bedenkt dat iedereen 
met en zonder portemonnee kan 
genieten van deze zomer, geeft dit 
voor mij in ieder geval een goed 
gevoel. Want als je weinig geld hebt 
om van rond te komen, kun je toch 
leuke dingen ondernemen. Dat is 
een kunst, maar ik weet dat mensen 
inventief zijn. En daar kan ik zo 
van genieten. Respect ook voor die 
gezinnen. Eindhoven heeft tal van 
mooie plekken. Kijk, wandel of fiets 

eens rond in Tongelre. De natuur 
komt je al snel tegemoet. En een 
lekkere picknick is zo gemaakt. En 
wat dacht je van de Leenderheide 
of het Philips de Jong wandelpark. 
Allemaal bereikbaar. 
Voor de landbouw is het minder, 
maar zo zie je maar dat je aan het 
weer niets kan veranderen. En dat is 
maar goed ook. Anders wordt daar 
ook weer oorlog over gevoerd. Dus 
genieten is mijn credo. 
Toen ik begin juli thuiskwam, nam 
ik de post door die er lag en legde 
belangrijke zaken apart. Nu is er 
niet zoveel post meer, maar toch 
word je elk jaar verrast met de enve-
lop. „Wij maken het u gemakkelijk, 
uw vriend de belasting.” Herkent u 
het? Meer was er niet op een paar 
reclameblaadjes na die men per 
post stuurt. 
 
Toen ik een bezoek bracht aan het 
wijkcentrum ’t Oude Raadhuis van 
Tongelre voelde ik me direct weer 
thuis. Het idee om weer iets voor 
het goede doel te doen, begon weer 
te kriebelen. Ik sprak met een vrij-
williger, die mij uitnodigde om mijn 
idee tijdens een vergadering voor te 
leggen. Dat deed ik natuurlijk met 
graagte. 
 
Toen ik naar huis ging nam ik het 
boekje ’Rond t Hofke’ mee. Ik zag 

voor het eerst een kleinere uitgave. 
Ik was verrast en las het boekje tot 
op het bot uit. Het zag erg goed uit 
en vooral heel gezellig. Het nieuwe 
formaat is makkelijk en prettig. Je 
kan het elk moment pakken om iets 
na te slaan. Wat ook opviel was dat 
de lay-out, de verhalen, de foto’s, de 
advertenties en het papier op en top 
zijn. Het ziet er gelikt uit. Een credo 
vanuit de drukkerswereld. 
Het grote formaat gooi je op een 
gegeven moment weg, maar deze 
uitgave ligt bij mij op mijn venster-
bank en elke dag kijk ik er wel even 
in. Je kunt denken: je hebt het al 
gelezen. Dat is zo, maar toch doe 
ik dit gewoon omdat het aantrek-
kelijk is om in te kijken en te lezen. 
Ik woon hier al 20 jaar en ben 
verheugd te vernemen dat de wijk 
Geestenberg nu ook een blad in de 
bus krijgt. Met plezier ga ik weer 
naar ’t Oude Raadhuis, want het 
voelt toch ook een beetje als thuis-
komen. Ik ben volop in beweging 
en met de vrijwilligers is besloten 
om op 7 december een mooie avond 
voor het goede doel te organiseren 
in ’t Oude Raadhuis vanaf 19.30 
uur. Ik houd u graag op de hoogte 
en kijk uit naar de volgende editie 
van ’Rond ’t Hofke’. Gefeliciteerd 
met dit mooie boekje.  
 
Hartelijke groet
Constance Barend 
Positiefdenken123@gmail.com 

Franzani babbel, Tongelre: 
wijk van gezelligheid en thuiskomen 

Constance Barend 
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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!



Hoi,
Ik wil mij even voorstellen. Ik ben 
Moody en ben een autismegeleide-
hond. Ik woon op de Hofstraat bij 
de familie Van Dam. Hier help ik 
de oudste zoon in huis met meer 
zelfredzaamheid, help ik hem als 
hij angstig is, maar nog meer ben ik 
zijn maatje.

Even iets over mijzelf. Wist je dat ik 
dezelfde training heb gehad als een 
blindengeleidehond (?), want alle 
honden bij de KNGF worden gefokt 
en in pleeggezinnen grootgebracht 
om hiervoor opgeleid te worden. 
Helaas kon ik het examen om als 
blindengeleidehond te werken 
niet halen. Dit kan verschillende 
factoren hebben gehad, bijvoor-

beeld: dat ik niet genoeg ’trek’ aan 
de riem en daardoor niet voldoende 
leid. Maar om bij andere mensen 
hun mobiliteit te vergroten, heeft 
de KNGF tegenwoordig ook nog an-
dere ’uitstroommogelijkheden’. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld assistentie-
hond, PTSS-hond, buddy-hond of 
autismegeleidehond worden. 

En zoals jullie al zien, heb ik mijn 
plekje gevonden bij de familie Van 
Dam om als autismegeleidehond te 
werken. Jullie zullen me dus mis-
schien wel eens een keertje voorbij 
zien komen. Blindengeleide-, PTSS- 
en assistentiehonden worden 1 op 
1 gekoppeld aan diegene die mij 
nodig heeft. Bij autismegeleidehon-
den werkt dat net iets anders. Ik 
ga de ouders helpen en word aan 
hen gekoppeld, hierdoor zal het 
mogelijk worden dat de zoon meer 
zelfredzaam is. Het kan dus goed 
zijn dat je mij tegenkomt zonder 
dat de oudste zoon hierbij aanwezig 
is. Ik ga bijvoorbeeld niet met hem 
mee naar school, maar dan mag ik 
wel gewoon gezellig met een van 
zijn ouders mee.
Wist je dat je hulphonden niet mag 
afleiden, dus niet aanhalen (roepen) 
of zomaar aaien. Want als je ons 
in onze werkkleding ziet lopen (in 
mijn geval een paars dekje) ben ik 
aan het werk en is het vervelend als 
ik dit niet voor de volle 100% kan 
doen. Gelukkig hoef ik niet de hele 
dag te werken, en heb ik genoeg 
tijd en ruimte om net zoals andere 
honden te spelen en te rennen om 
echt hond te zijn.

Omdat onze training best lang duurt 
(ongeveer 1,5 jaar) kost dat best veel 
geld. Dit geld komt op verschillende 
manieren bij de KNGF terecht. Via 
de zorgverzekering (alleen voor mijn 
klasgenoten die wel geslaagd zijn 
als blindegeleidehond) of via dona-
ties. Bij donateurs/donaties kun je 

denken aan het adopteren van een 
dagboekpup of aan het sparen van 
plastic doppen. Dit laatste doet mijn 
nieuwe gezin ook. Voorbeelden van 
deze plastic doppen zijn: doppen 
van drinkflessen/petflessen en ook 
doppen van wasmiddelen en potten 
pindakaas of chocopasta. Het is fijn 
als de doppen schoon (gewassen) 
zijn, zodat deze niet gaan schimme-
len of stinken. Je kan ze inleveren 
bij PMC Tongelre op de Pagelaan 7 
(bij de Jumbo), ook kun je de dop-
pen inleveren op de Hofstraat 39 
in de verzamelbak links naast de 
voordeur. Mochten jullie toch meer 
informatie willen, dan kun je gerust 
aanbellen of de volgende website 
raadplegen: www.geleidehond.nl/
doppen.
Of als je ons toch ziet lopen, mag je 
rustig even een praatje met een van 
mijn baasjes komen maken. 

Dikke poot van Moody

autismegeleidehonden

Moody in het midden

Een plekje bij de familie
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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



Thaleia speelt 
Harold Pinter
Toneelvereniging Thaleia is niet 
bang voor een uitdaging, duikt de 
diepte in en speelt ’de Kamer’ en 
’Theevisite’, twee eenakters van to-
neelschrijver en Nobelprijswinnaar 
Harold Pinter. 
In Pinters wereld is alles duister, 
troebel en niets is wat het lijkt.

De Kamer
Rose Hudd voelt zich veilig in de 
kamer die zij samen met haar stille, 
in zichzelf gekeerde echtgenoot Bert 
bewoont. Ze bemoeit zich met nie-
mand, komt nooit buiten en vraagt 
zich af wie er beneden woont.  
Als Bert op een avond weggaat, 
komt meneer Kidd, de eigenaar 
van het huis, Rose vertellen dat er 
iemand voor haar in het souterrain 
is. Iemand die haar kent en haar 
wil spreken. Rose weigert de man 
te ontmoeten. Maar de ongewenste 
gast komt toch…

Theevisite
Robert Sisson is een succesvolle za-
kenman, een weduwnaar met twee 
tieners, die trouwt met een veel jon-
gere vrouw. Hij maakt zijn zwager 

tot zijn compagnon en neemt een 
nieuwe secretaresse in dienst. 
Zijn vrouw is wel heel intiem met 
haar broer. Zijn mooie secretaresse 
probeert hem te verleiden. Zijn kin-
deren zijn tegen hem. Maar is dat 
wel zo? Haalt hij werkelijkheid en 
fictie door elkaar? Zijn ogen zijn in 
orde, maar wat is er dan met hem? 

Thaleia speelt vrijdag 23 en zater-
dag 24 november om 20.15 uur 
en zondag 25 november 2018 om 
15.00 uur in Pand P, Leenderweg 
65, Eindhoven. 

Regie en techniek: Oscar de Boer.
Spelers: Anke Hegemann, Anne-
mieke Kaasschieter, Bea Maas, Ca-
rina Oosting, Frank Braat, Ineke van 
Lent, Jaap Semeijn, Johnny Wijn, 
Judith de Rooij, Lotte Hendriks, 
Maikel Wijn, Petra van Kuijen, 
Pierre Pas, Ria Hoddenbach.
Fotografie: Ralph van Erven.

Voor meer informatie en reserveren: 
www.toneelthaleia.nl en Facebook.

Hopelijk tot ziens bij een van onze 
voorstellingen.

Nostalgie op het spoor
 
Op vrijdag 19 oktober 2018 de SSN (Stoom Stichting 
Nederland), Rijnexpres, naar Koblenz 
langs de Hofstraat en op zondag 
21 oktober 2018 weer terug.
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H A N D B E D I E N I N g K R A c H T K

p c E R L E D N E N E K E R E B c O K O

A q E A D I E p V R I E S K I S T E S O

R u R S m IJ p c E O H H O T I E I Z p K

K I Z E A A K T A T N V c D E Z V O L p

E S E K L m S g O R O N I A u p O E I O

E I T K A E E p R O g R A m m A p u N T

R T T E f R y N R A u N L D E D m E T D

R I E I I H E L W J A E I m E V E I E S

u E N E D L E O O E T f S R g N R O R T

I A f g E Z O N D E R D T K A m K O R A

m g R O E N T E K W E K E R A H I E u B

T R A N S p A R A N T I E R N N N A N W

E L A A g f R E q u E N T N D I g A L D

De overgebleven letters vormen een WATER IN NEDERLAND

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 november 
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: Knooplaars
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Lisha Princen
Kluizenaarstraat 37
Eindhoven

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

woordzoeker November

ACQUISITIE
AFGEZONDERD
BEREKENEND
BREUK
BROEDMACHINE
DIEPVRIESKIST
DIJKGRAAF
DOERAK
GERIEF
GRIEVEND
GROENTEKWEKER

HANDBEDIENING
HARINGRACE
HOEZO
HYPOTHEEK
INERT
JURIDISCH
KETELMUZIEK
KOOKPOT
KRACHT
LAAGFREQUENT
LARIE

MALAFIDE
MANIFESTEREN
MEEGAAND
MEVROUW
NEERZETTEN
ONNADENKEND
OPMERKING
PARKEERRUIMTE
PROGRAMMAPUNT
SAMENWERKEN
SOCIALIST

SPLINTER
STEIL
STEPPE
TRAMRIT
TRANSPARANTIE
UITKLAPPEN
VOORLEZEN
WODKA
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Yoga voor ontspanning, balans, 
herstel en nieuwe energie.

Wekelijkse lessen 
ontspanningsyoga, volg eerst 

3 kennismakingslessen 
voor €28,50

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

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

www.pranayogastudio.nl

15 
jaar

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



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

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

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

zorgverzekering mogelijk

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

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

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

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

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


