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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

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

 
info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

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

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

DE-BOTTEL-DRANKEN

MEER AANBIEDINGEN OP FACEBOOK:

     Frans genot met
       J.C. Beauvoir

doos
met 6 flessen:

€ 27,50 
per fles

€ 5,50
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van de Redactie
U heeft het vast ook gezien en bent 
er waarschijnlijk, evenals wij, ook 
door verrast, want plotseling lagen 
ze daar, op de tip tussen de Cele-
beslaan en de Koudenhovenseweg 
Zuid, de mooie oranje pompoenen 
en kalebassen. Je ziet het keurig 
geploegde stukje grond nog voor je 
en herinnert je dat er enkele weken 
geleden kleine plantjes hun kopje 
opstaken en nu ineens kleurt het 
hele perceel niet alleen groen maar 
vooral ook oranje. 

Tijd voor pompoensoep en tijd om 
je tuin met kleurrijke kalebassen al 
een beetje in herfstsfeer te brengen. 
Zo zie je maar hoe soms in korte tijd 
een stukje grond een heel andere 
uitstraling krijgt. 

Aan de Loostraat is zo sinds 1997 
een weiland omgetoverd tot een 
veldje vol kleurrijke dahlia’s. Het is 
een ontmoetingsplaats geworden 
waar mensen gemoedelijk samen 
zijn en ondertussen ook nog schit-
terende bloemen kweken. Eigenlijk 
is dat een perfecte combinatie. Je 
kunt je verhaal kwijt en wat je ook 
kunt, is je hoofd leeg maken, want 
met je handen in de grond vergeet je 
even alle sores en dat geeft rust. 
Wandelen, fietsen maar ook tuinie-
ren, ontspant en werkt helend. 
Je bent heerlijk buiten in de natuur, 
dat verveelt nooit. Daarna ga je weer 
fris aan je dagelijkse werk! 
In de herfst kunnen we genieten van 
de mooie kleuren en de pompoenen 
dragen daar zeker aan bij!
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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

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

maandag 
di t/m don 
vrijdag 
zaterdag 

Gesloten        
09.00 - 18.00 uur 
09.00 - 19.00 uur 
09.00 - 16.00 uur 

24/7 ONLINE 
AFSPRAAK MAKEN OP 

€21 -, 

Tongelresestraat 427, 5641 AV Eindhoven, Tel. 040 - 202 70 61 www.kapsalonanouk.nl 

• Wassen
• Knippen
• Drogen



De laatste jaren zijn siergrassen in de tuin steeds popu-
lairder. Veel mensen hebben de brede toepasbaarheid 
van deze planten ontdekt. Grassen zijn er in allerlei 
vormen en maten en voor elke plek in de tuin is wel 
een geschikte soort te vinden. Vooral in de nazomer 
en herfst vallen ze op door hun vorm en bloeiwijzen. 
Hieronder vindt u een aantal veelgebruikte soorten.

Lampenpoetsergras (Pennisetum ’Hameln’)
Dit is het meest bekende gras vanwege de fraaie 
bloeiaren, die boven de pol uitsteken. Het lampenpoet-

sergras kan als solitair in de border worden gebruikt of 
worden aangeplant als vakbeplanting. De soort houdt 
van een zonnige standplaats op doorlatende grond.

Blauwgras (Festuca glauca)
Dit gras groeit uit tot een middelgrote pol en heeft 
grijsblauwe fijne sprieten. De bloei is niet heel opval-
lend, maar deze soort wordt veel gebruikt, omdat hij 
wintergroen is en goed groeit op zonnige plekken. 

Vedergras (Stipa tenuissima)
Dit is een soort met ragfijne bladeren. Het is mooi om 
dit gras te combineren met hoger opgroeiende vaste 
planten, zoals gele of rode zonnehoed, ijzerhard of 
dropplant. Het vedergras is ook heel geschikt om in 
potten of plantenbakken te zetten.

Zegge (Carex morrowii)
Deze wintergroene plant is ideaal voor schaduwrijke 
plekken in de tuin. Hij vormt makkelijk uitlopers, zodat 
er een dicht bladerdek ontstaat. Een goede bodembe-
dekker dus. Er zijn frisgroene varianten en soorten met 
witgestreept blad.

Het onderhoud van siergrassen beperkt zich tot het 
afknippen van de stengels in het voorjaar. De hele 
plant kan eind maart-begin april tot zo’n 10-15 cm 
boven de grond worden afgeknipt. Dit geldt alleen voor 
de soorten die in de winter bovengronds afsterven. 
Groenblijvende soorten behoeven weinig snoei, maar 
kunnen wel worden afgeknipt wanneer ze in de winter 
wat verfomfaaid zijn geworden.

Tuintip van oktober: 
Wuivende halmen
Door Jeroen Soontiëns

Lampenpoetsergras (Pennisetum ’Hameln’)

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

De Kauw
De kauw heeft soms last van zijn maag
en als je hem vraagt hoe komt dat nou
dan is zijn antwoord op die vraag
omdat ik mijn eten niet goed… Kauw.

Oppas/bijles
Hallo, ik ben Nienke de Wit en ik ben 17 jaar oud. 
Ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke en pas 
nu al een tijdje op, maar ik wil graag nog wat nieuwe 
adressen. Zelf heb ik een zusje die nu 4 is, waar ik ook 
veel ervaring mee heb mogen opdoen met oppassen. 
De leeftijd van de kinderen maakt voor mij niet uit. 
Zelf ga ik nu beginnen aan de opleiding interieuradvi-
seur op het Summa College. Ik ben creatief, hou van 
tekenen, vind het super leuk om spelletjes te spelen 
en om naar buiten te gaan. Verder vind ik het geen 
probleem om voor de kinderen een lekkere maaltijd te 
maken, of ze te helpen met hun schoolwerk. 
Ook houd ik van leuke grapjes en gezelligheid en heb 
er plezier in om op te passen. Heeft u nog iemand 
nodig? Informeer mij dan via: telefoon 06-81670594 
of mail naar nienke31072002@gmail.com.
Groetjes, Nienke de Wit
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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.

de wisselpen door
Petra van Kuijen

Ik zal me eerst even voorstellen. 
Petra van Kuijen is nu al bijna 15 
jaar mijn naam. Mijn ouders zijn 
Hans en Ria Ooms en ik ben gebo-
ren in februari 1976 op de Bussele 
in de Geestenberg. Ik ben de tweede 
in een gezin van 4 dochters. Mijn 
oudste zus heet Kim en de andere 
zussen Erica en Irmgard. Maar ik 
ben de eerste van de 4 dochters die 
in Tongelre geboren is. Mijn ouders 
zijn in 1974 met mijn zus Kim van 
1 jaar naar de Bussele verhuisd. Zij 
zijn de eerste bewoners van dat huis 
en zij wonen er nog steeds.
Zelf woon ik met mijn gezin nog 
steeds in de Geestenberg, ook Kim 
en mijn ouders wonen hier. Erica is 
naar de Vlinderbuurt vertrokken en 
Irmgard is zelfs helemaal naar het 
verre Uden ’geëmigreerd’. 
Toen ik op mezelf ging wonen was 

dat samen met mijn vriend Fabian 
van Kuijen op de Otterstok. Na 
zo’n 6 jaar kochten we ons eerste 
huis op de Pennekert waar wij nog 
steeds wonen. Hier zijn ook onze 
twee meiden Lieke en Robin gebo-
ren. Toen ze klein waren speelden 
ze lekker in of rondom het huis, 
of in een van de vele speeltuintjes 
in de wijk. Vaak gingen we gezel-
lig de geitjes voeren, die toen nog 
tegenover de Philips boerderij 
stonden, en daarna lekker het bos 
in. Ook werden er heel wat koekjes 
en cakejes gebakken en versierd, 
heerlijk kneuterig. 
En dan opeens zitten ze allebei 
op de middelbare school, het gaat 
echt zo snel. Maar genieten met ze 
doen we nog steeds en dan vooral 
’s avonds bij het avondeten. Altijd 
weer gezellig. Zeker als na het eten 

de gitaar van Fabian erbij komt en 
er heel wat liedjes de revue passe-
ren is het weer even lekker kneute-
rig. Maar ook weekendjes weg met 
of zonder vrienden en de zomerva-
kanties samen zijn altijd heerlijk. 
De meisjes beginnen nu al echt een 
eigen leventje te leiden waar wij wel 
aan moeten wennen, maar waar wij 
gelukkig, en hopen nog erg lang een 
groot deel van uit mogen maken. 
Lieke geniet vooral van zingen, dat 
doet ze het liefst de hele dag, als 
ik thuis ben na school hoor ik haar 
al van ver af aankomen, heerlijk. 
Ze houdt van klimmen en doet 
regelmatig aan theaterproducties 
mee. Robin vindt het geweldig leuk 
bij scouting, van de Bevers door-
gegroeid naar de Gidsen, waar ze 
nu zit, helemaal op haar plekje. 
Ze heeft dit jaar zelfs mee mogen 
doen aan de regionale en landelijke 
scoutingwedstrijden. Zo fijn vind ik 
het om te zien dat ze iets doen wat 
ze leuk vinden.
Maar nu even terug in de tijd toen 
ik nog klein was. Wat een heerlijke 
wijk om op te groeien. Een wijk 
waar menig vreemde in verdwaalde 
maar heerlijk is als kind. Ik hoor 
nog regelmatig van ons mam dat ik 
als klein kind veel vroeg of ik „in het 
grote buiten” mocht spelen. Alles 
buiten de achtertuin was voor mij 
’het grote buiten’. De Geestenberg 
heeft nogal wat verborgen parkjes 
om te spelen, wel erg veranderd 
vergeleken met vroeger, maar ze 
zijn er nog steeds. Toen ik nog erg 
klein was mocht ik regelmatig naar 
het grote buiten ’het grasveld voor 
de deur’ zolang mama me maar 
kon zien. Soms mochten we naar 
het fort, dat stond op de Groes in 
een zandbak, een heus kasteel van 
3 verdiepingen. Maar we mochten 

Zo daar heb je hem opeens, de wisselpen van rond ’t Hofke. 
De rubriek die ik al lees sinds het blad ook in de Geestenberg 
bezorgd wordt. Ja, maar wat ga je dan schrijven hè. Ik ben 
nooit iemand geweest van veel woorden en verhalen, maar 
ik ga zeker een poging doen.

Lieke en Robin 11,5 jaar geleden
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nog niet over de brug of verder weg. 
Toen ik eenmaal op school zat, de 
katholieke school van ’t Karregat, 
en ik dus al echt groot was, werd 
die buitenspeelplek natuurlijk veel 
groter. Hier heb ik vooral met mijn 
grote zus en vriendjes uit de straat, 
zoals Bas, Joost, Jenny en Lois, niet 
alleen ieder parkje maar ook ieder 
gangetje en doorsluipweggetje van 
de Geestenberg ontdekt. Het was en 
is voor kinderen een grote speeltuin 
hier. Dit hebben onze meiden ook 
ondervonden en spelen er soms 
nog. Toen mijn zussen en ik oud 
genoeg waren was het eigenlijk de 
normaalste zaak van de wereld dat 
we gingen tennissen. Ons pap en 

mam deden dat ook en wij zijn dat 
ook gaan doen. Dit was bij tennis-
vereniging ’De Doornakkers’ waar 
we met een grote groep jongeren 
echt heel veel lol hebben gehad. Het 
tennissen zelf is nooit heel hoog-
staand geworden bij mij maar het 
husselen op woensdag, de toer-
nooitjes en vooral de kampen zijn 
mij erg bij gebleven. Zelf speel ik al 
jaren geen tennis meer maar voor 
ons mam is het haar lust en leven. 
Ik denk ook niet dat er iemand is op 
die club die haar niet kent. Jammer 
dat ze geblesseerd is, ik hoop dan 
ook dat ze snel van haar blessure 
af is en weer lekker haar gang kan 
gaan.

Toen ik 8 jaar was ben ik voor het 
eerst mee gaan doen met de kinder-
vakantieweek, georganiseerd vanuit 
’t Oude Raadhuis. Eigenlijk wilden 
Kim en ik op zomerkamp, waar we 
al twee jaar naartoe waren geweest, 
maar dat ging helaas niet door 
omdat er te weinig aanmeldingen 
waren. De kindervakantieweek leek 
mij echt kei saai, want daar mocht 
je niet blijven slapen, het was alleen 
overdag. Het thema was indianen 
en het bleek echt super leuk te zijn. 
We gingen hutten bouwen van 
takken uit het bos, spelletjes doen 
en ik kan me nog een groot kamp-
vuur herinneren waar we als echte 
indianen omheen dansten en het 

Spelen in het grote buiten Het grote buiten in de sneeuw

Kindervakantieweek Indianenkamp 1984 
(tegenwoordig bekend als de Beuk)

Kindervakantieweek Circuskamp 1985 
(tegenwoordig bekend als de Beuk)

7



lied „o grote beer” uit volle borst 
meezongen.
Natuurlijk waren we het jaar daarna 
weer van de partij en is zelfs ons 
mam zich met de organisatie gaan 
bemoeien. Toen mijn kleine zusjes 
ouder werden kwamen ze er ook 
bij. Steeds een gezellige afsluiting 
van de zomervakantie met zo’n 40 
à 50 kinderen. Na een paar jaar 
kwam de organisatie op het idee 
om de  vakantieweek een naam 
te geven. Omdat het pad dat naar 
de open vlakte in het bos liep het 
beuke laantje heet, werd de kinder-
vakantieweek van ’t Oude Raadhuis 
omgedoopt tot ’De Beuk’. Bij velen 
van jullie vast wel bekend. Nu 36 
jaar later ben ik nog steeds ieder 
jaar bij de Beuk te vinden. Eerst 6 
jaar als kind en deze zomer werd ik 
voor mijn 30-jarig jubileum als staf 
in een roast tot oma van de Beuk 
gebombardeerd. 
Tegenwoordig zijn er geen 50 maar 
ongeveer 140 kids die mee doen 
met de Beuk. En hoewel we nog 
steeds op dezelfde plek zitten ligt 
het niet meer in een afgelegen open 
vlakte in een stuk bos, maar aan de 
rand van de wijk Beauregard, prach-
tig onderhouden door groendomein 

het Wasven. Natuurlijk is mijn hoop 
dat de Beuk nog jaren doorgaat, al 
zal dat natuurlijk niet meer heel 
lang met mij zijn. Oma’s moeten 
nou eenmaal een keer met pensi-
oen. Maar ik heb goede hoop. Onze 
kinderen beginnen nu, na altijd als 
kind meegedaan te hebben, aan 
hun staftijd bij de Beuk en vinden 
dit geweldig. Niet alleen onze kids 
maar veel meer kinderen van oud-
stafleden zitten nu in de organisatie 
en het bestuur van de Beuk. Er staat 

een hele nieuwe generatie stafleden 
aan het roer van deze stichting en 
die doen het geweldig. 

Niet alleen de Beuk is een groot deel 
van mijn leven. Ook speel ik al ruim 
25 jaar bij toneelvereniging Thaleia. 
Vroeger nooit gedacht dat ik ooit 
zou gaan toneelspelen maar mijn 
vriend Maikel, die mij ook deze wis-
selpen gaf, heeft mij ermee naartoe 
gesleurd. En ja, dan is het gezellig 
en blijf je plakken. Ik kon er in het 

De Beuk nu!!

Thaleia speelt Wendingen, verhalen van Roald Dahl



begin ook echt niks van en improvi-
seren vind ik nog steeds een drama. 
Maar met een goede regisseur 
en een jaar repeteren komen we 
tegenwoordig een heel eind. Twee 
jaar terug hebben we ook een keer 
in Tongelre opgetreden op Sectie-C, 
echt leuk vlak bij huis. Maar afge-
lopen jaar en komende november 
spelen we in Pand-P. 
Al speel ik dit jaar niet mee, het gaat 
de moeite waard zijn, dus komen 
kijken!

Toen ik klaar was met mijn oplei-
ding en aan het werk ging, hebben 

Maikel, Judith en Petra, medespe-
lers van Thaleia, me gevraagd om 
bij scouting Doornakkers Esta staf 
te worden. Daar zei ik meteen ja 
op, want als full-time medewerk-
ster hoefde ik niets meer bij te 
verdienen in het weekend. Tijdens 
mijn schooltijd heb ik zo’n jaar of 
vijf als bijbaantje bij de Bloemenkas 
gewerkt. Ook dat was altijd erg leuk 
maar ik ben hier toen mee gestopt 
zodat ik naar scouting kon gaan. 
Zo’n 8 jaar lang heb ik met een kei 
leuk team de Esta’s mogen orga-
niseren. Ook Fabian is bij scouting 
Doornakkers staf geworden. 

Nu zijn we geen staf meer maar met 
de vriendengroep die daar is opge-
bouwd komen we nog maandelijks 
bij elkaar en gaan we ook ieder jaar 
een weekend weg.
Als puber ben ik na de Mavo naar 
het Kempencollege gegaan om de 
opleiding tot tandartsassistente te 
volgen. Daarna kwam ik heel snel 
bij mijn echte eerste baan terecht, 
de orthodontistenpraktijk van 
Theunissen en Terlingen. Dit was 
wat ik leuk vond en nog steeds heel 
leuk vind. Een heel technisch vak 
(klein metaal bewerking) en dat 
vooral met pubers. Na een jaar of 
vijf ben ik bij orthodontist Greter 
gaan werken die mij in de 18 jaar 
dat ik daar heb gewerkt echt alle 
kneepjes van het vak heeft geleerd. 
Veel kinderen in de wijk hebben bij 
mij in de stoel gelegen en een mooi 
bekkie gekregen.
Ongeveer vier jaar geleden kwam ik 
via mijn zus Kim in aanraking met 
mijn oude school, nu het Summa 
college. De opleiding werd uitge-
breid met het keuzedeel orthodon-
tie. Ik ben toen het diepe ingedoken 
en vanaf toen op twee plekken gaan 
werken. Het beviel me zo goed 
op school dat ik vorig schooljaar 
heb besloten om me alleen nog op 
het Summa te richten en heb ik 
afscheid genomen van de orthodon-
tiepraktijk. 
Met het werk ben ik nog steeds 
bezig maar nu op een heel andere 
manier. En heel trots was ik afgelo-
pen maand, toen de eerste lichting 
van het keuzedeel orthodontie hun 
diploma in ontvangst nam. 

Nu ik eenmaal aan het schrijven 
ben zou ik nog uren door kun-
nen gaan maar dat zal ik jullie niet 
aandoen. Hier gewoon een greep uit 
mijn leven in Tongelre en volgende 
maand ben ik erg benieuwd naar 
het verhaal van mijn zus, die ook al 
bijna heel haar leven hier woont. 

Kim ik geef de wisselpen door aan jou.

Thaleia, one flew over the cuckoo’s nest

Vriendenclub bij scouting Doornakkers
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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

Evenietsa
nderz

 • Techniek,
 • Ritme
 • Creati viteit
 • Presentati e 

Info: evenietsanderz@gmail.com
06-40945392
Aangesloten bij Sti chti ng Leergeld

Prive lessen door 
conservatorium 

gediplomeerde docente 
met ruime 

les- & podium ervaring in 
binnen- en buitenland

Zanglessen voor beginners & gevorderden 
Pianolessen voor beginners 

 • Techniek,
 • Ritme
 • Creati viteit
 • Presentati e 

GRATIS
PROEFLES

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! Ook kunt u via onze 

website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!



Het is herfst en dat heb ik 
gemerkt ook.
Liep ik laatst door het bos van Ec-
kart om reeën te kijken, wat altijd 
leuk is om te doen, valt er plots 
een eikel op mijn hoofd! Misschien 
wel van 10 meter hoogte komt de 
kleine harde vrucht naar beneden. 
Auw! roep ik en zie de eikel voor 
me op de grond wegrollen. Balen 
zeg, want door mijn korte uitroep 
van auw, dachten die reeën niet 
wegrollen maar weghollen!
Volgende keer beter of om niet on-
der een eik te gaan staan. Achteraf 
dacht ik: toch heb ik geluk dat hier 
geen kokosnootbomen groeien, in 
ieder geval nog niet. Want dan zou 
de vorige natuurwijzer waarschijn-
lijk de laatste zijn geweest.

Er liggen overal erg veel eikels 
zeg. Het is een goed mastjaar, zo 
noemen ze dat dan.
Ook walnoten zijn er in overvloed 
en de tamme kastanjes, die nog 

een paar weken te gaan hebben, 
beloven een rijke oogst te worden. 
Hier zijn de eekhoorns, muizen, 
maar ook sommige mensen wel 
blij mee.

Ook de bessen kleuren de struiken 

tot prachtige plaatjes in de herfst, 
wat een gedekte tafel is voor 
heel veel vogels, zoogdieren en 
insecten.
Appels die op de grond terecht ko-
men en niet meer worden gegeten 
door mensen, zijn voor dieren en 
insecten een meevaller om van te 
smullen.
Het kan zelfs zo zijn dat appels 
gaan gisten en zo het dronken-
schap in het dierenrijk doet 
toenemen in het najaar, met alle 
gevolgen van dien.
Ooit heb ik een egel in de boom-
gaard gehad die door dronken-
schap daar in slaap was gevallen. 
Nadat deze zijn roes had uitgesla-
pen is hij er snel, waarschijnlijk 
met een katertje, vandoor gegaan 
om een beschutte veiligere plek te 
zoeken om verder te pitten.
Geniet van de herfst 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer

Kramsvogel tussen appelbloesem

De tamme kastanje
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!
Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost
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arno’s Theater

Arno’s Theater gaat van start met twee aangrijpende 
soloproducties over bijzondere thema’s. En als kerst-
knaller: De Cabaretpoel. Voor de (semi)professionals 
onder u is er een inspirerende clownscursus ’Eitje’ van 
de ClownsUniversiteit.

Sluiers - Liesbeth Reeser 
Als in de westerse cultuur 
sluiers, make-up en mode 
vooral verleidingsinstru-
menten zijn, zijn het in 
andere culturen door de 
godsdienst opgelegde kle-
dingstukken die de aan-
trekkelijkheid als vrouw 
juist moeten verbergen. 

Een jaar lang verdiept 
Liesbeth Reeser zich in 
een andere cultuur. Een 
cultuur waar sluiers een 

grote rol spelen in het leven van vrouwen. Ze ontmoet 
nieuwe mensen, komt op andere plaatsen, maakt 
kennis met andere gebruiken, andere normen, andere 
waarden. Ze loopt tegen oordelen aan. Vooroorde-
len. Niet alleen van zichzelf, maar ook van die van 
de andere vrouwen.  Er ontstaan verhalen, scènes en 
teksten, die uiteindelijk de basis vormen van deze so-
lovoorstelling. Liesbeth Reeser is tevens artistiek leider 
van CarteBlanche.nu.

Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven.
Datum 2 november 2019. Aanvang 20.00 uur. Entree 

€ 12,50. Reserveren per mail aan a.h@on.nl of via de 
site www.arnohuibers.nl (menu: Arno’s Theater).

De Cabaretpoel - kerstknaller
Vier aanstormende jonge cabaretiers met ieder 25 
minuten om u omver te blazen. Wie het dit jaar gaan 
worden? Laat u (net als vorige jaren) verrassen. Ook dit 
jaar zitten er in ieder geval festivalwinnaars bij. Al zes 
jaren stijf uitverkocht, dus boek nu alvast. 

Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven.
Datum: 21 december 2019. Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 16,-. Reserveren per mail aan a.h@on.nl of 
via de site www.arnohuibers.nl (menu: Arno’s 
Theater). Al zes jaar dezelfde entreeprijzen ondanks 
btw verhoging en het komende lachgasverbod.

Eitje - ClownsUniversiteit
Arno’s Theater / Clownscursus Eitje
De nieuwe clownscursus in 2019 ’Eitje’ van de 
ClownsUniversiteit gaat van start!
Op 10 donderdagavonden werken cursisten aan het 
maken van een clownsvoorstelling. Deze wordt in 
Arno’s Theater te Eindhoven gespeeld. De cursus is 
bedoeld voor mensen met spel- en/of clownservaring. 

Data zijn: 17, 24, 31 oktober (docent Eric van der 
Steen), 7, 14, 21 november (docent Arno Huibers), 
28 nov, 12, 19 december 2019 (docent Geert Niland). 
Lestijden 19.30 uur tot 22.15 uur. De presentatie 
wordt in overleg gepland.

Zie voor inhoudelijke informatie 
www.clownsuniversiteit.nl. 
Of mail voor informatie naar info@arnohuibers.nl 

Halloweentocht 
door de wijk
Vrijdag 1 november van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Start bij ’t Oude Raadhuis, daarna de wijk in!
Hageheldlaan, Morgenroodstraat, Monarchstraat, 
Wapendragerstraat, Kluizenaarstraat, Zwaluwstaart-
weg, Avondroodstraat, Atalantastraat, Pijlstaartpad.
Vindt u het leuk als de kinderen aanbellen voor iets 
lekkers, hang de flyer dan duidelijk zichtbaar voor het 
raam. Meer versiering is natuurlijk altijd welkom, dan 
is het nóg duidelijker dat ze mogen aanbellen!

Halloweentocht Hageheldlaan e.o. 
kijk op Facebook voor het laatste nieuws!
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EEN HOOFD VOL! 
Luchtige lokken

Dit wordt werkelijkheid met een prachtige haarverlenging en/of 
volume van onze wefts of extensions. De techniek die we gebruiken
 is ook geschikt voor dun, fi jn haar, het zit namelijk plat tegen het 
hoofd. Het haar blijft 2 maanden zitten en is 10 maanden 
herbruikbaar. Van der Heijden kappers kiest alleen voor 
onbehandeld 100% natuurlijk haar. Deze door ons zorgvuldig 
uitgeselecteerden Double Drawn Remy Haar Wefts zijn van 
sublieme kwaliteit (geen klit, geen pluis, geen kleurverlies).

De trendy en mode bewuste vrouw van 
vandaag kiest dan ook voor een 
zorgeloos draagcomfort 
met Royalty Hairextensions.

om te dansen, sporten, fl irten, shoppen en chillen!

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

’t Hofke 137 | Eindhoven 
040 2812764

info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl



foto-impressie
Bevrijdingsmarkt
Van ’t Oude Raadhuis op 15 september 2019

Foto’s: Paul Kemper
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Een fantastisch idee van enkele 
dames die vroeger daar gewoond 
hebben. Daar heb ik dan ook met-
een op gereageerd en na veel inzet 
van hen werd de datum en plaats 
vastgesteld en konden we terecht bij 
’Het Wasven’.
Helaas niet bij ’t Oude Raadhuis 
of de Orka, wat eigenlijk toch veel 
meer een nostalgische uitstraling 
gehad zou hebben, zo bijna op ons 
aller geboortegrond.
Na héél veel appjes, waarin al best 
wat herinneringen en anekdotes 
opgehaald werden, was de grote dag 
dan eindelijk daar.
Tonny van den Boomen en Yvonne 
Henderson waren ook van de partij. 

Yvonne zorgde ervoor dat alle 
foto’s die iedereen op hun verzoek 
meegebracht had ingescand konden 
worden. Hopelijk voor deel 4 van 
Tongelre oh Tongelre. Het waren er 
echt veel en dat komt wel goed.
Nadat iedereen opnieuw kon ken-
nismaken - na zoveel jaar moest 
men toch even goed kijken wie ook 
weer wie was - deed Tonny het 
openingswoord.
Gezellig verhaal, van de zandpad 
vanuit de Poststraat via de toen 
nog onbewaakte overweg naar de 
Hogeweg, waar zijn opa en oma 
woonden. Al meteen een klik, zo 
samen met ons allen!
Nadat iedereen van een drankje 

Historie verdwenen 
Urkhovenseweg en Poststraat

Op een warme zondagmiddag in au-
gustus vond op een schaduwrijk plekje 
achter de Wasvenboerderij aan de 
Celebeslaan de gezellige reünie plaats 
van de oud-bewoners van de verdwenen 
huizen aan de voormalige Urkhovense-
weg, de eveneens verdwenen Poststraat 
en het Hoenderpark. Zij hebben elkaar 
weer gevonden via de Facebook-pagina 
Tongelre Toen en Nu en zouden elkaar 
na jaren opnieuw ontmoeten. Voor 
de andere lezers van wijkblad Rond 
’t Hofke mag een stukje historie niet 
ontbreken. Toen omstreeks 1970 de 
plannen voor de nieuwbouwwijk Gees-
tenberg gerealiseerd zouden worden, 
stonden deze huizen uit de twintiger 
jaren van de vorige eeuw danig in de 
weg. Op bijgaand kaartje kun je zien 
om welke huizen het gaat. Nu staat 
daar de grote flat voorbij het Karregat 
en het terrein van Sectie C (voorheen 
Nolte). Op de Urkhovenseweg stonden 
voornamelijk particuliere huizen, waar-
onder enkele winkelpanden en cafés. De 
Poststraat doorsneed van oudsher de 
Urkhovenseweg en was onderdeel van 
de Lange Pad, een onverharde weg die 
begon bij de Collseweg en eindigde op 
de Geldropseweg bij de Stuiverstraat. 
In de Poststraat bevond zich onder meer 
een rij van vijf tweekappers die in 1969 
zijn gesloopt. Ze zijn in 1923 gebouwd 
door de flamboyante aannemer A. 
Menheere. Het timmerwerk alleen 
kostte al 5000 gulden. Geen wonder 
dat Menheere binnen het jaar failliet 
ging. De huizen zijn toen verkocht 
aan de gemeente. Achter de Poststraat 
bevond zich het Hoenderpark, een groot 
weiland met vrijstaande huizen. Die 
waren al in 1920 gebouwd door de 
bekende aannemer J.H.A. Stark van de 
Stratumsedijk. Het verhaal gaat dat 
het hier om verbouwde kippenhokken 
ging, vandaar de naam Hoenderpark. 
In het boek Tongelre Oh Tongelre op 
blz. 91 t/m 96 is al veel geschreven 
over dit mooie stukje Tongelre.

Reünie oud Urkhoven, poststraat e.o. 
op 25 augustus 2019
door Trees Verhulst-Gudden

De deelnemers aan de reünie op zondag 25 augustus 2019

Urkhovenseweg 37-39, vlak voor de sloop in 1975. 
Hier woonden aardappelboer Bierens en de familie Van der Steen.
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was voorzien kwamen de verhalen 
pas echt los. Heel gezellige buurt - 
anekdotes - het was lachen, maar 
ook best trieste herinneringen. Van 
heel hard werken op een stukje land 
om die kinderschaar eten te kunnen 
geven en alles wat nodig is in een 
gezin. Het waren er in die tijd best 
veel. En afscheid moeten nemen 
omdat er een ouder of een kind 
overleden was. Er werd in de buurt 
nog door naasten ’aangezegd’, zoals 
dat toen heette. Er werd dan me-
degedeeld dat er bv. in de bakkerij 
van Kareltje van den Biggelaar het 
rozenhoedje gebeden werd voor de 
zielerust van de overledene. Zou het 
geholpen hebben?

Ik zal hier een van die verhalen - 
voor zover ik het me nog herinner 
- vertellen. Allereerst het gebeuren 

dat mijzelf het meeste is bijgeble-
ven. Over een jongetje dat in de 
zandkuil waar nu de PNEM-instal-
latie staat, onder het zand bedolven 
werd. Hij en zijn vriendje gingen 
daar op een dag heen en begonnen 
te graven. Maar het bouwsel stortte 
in en een van hen lag onder het 
zand. Gelukkig ging zijn vriendje 
gauw boer Rovers roepen die nog 
op het land aan het werk was. Die 
zei: „Haal jij gauw hulp, dan begin 
ik alvast te zoeken.” Zo gezegd zo 
gedaan. Maar Theo had al een tijdje 
gegraven en niks gevonden. Heeft 
die snotneus me nou voor de gek 
gehouden? Gelukkig hield hij nog 
even vol en ja hoor, daar kwam een 
rood truitje tevoorschijn. Goddank, 
het jongetje leefde nog. Nadat de 
eerste schrik voorbij was, bracht 
Theo de jongen naar huis. 
Daar kreeg hij van zijn moeder een 
flinke uitbrander en misschien nog 
een pak slaag, dat weet ik niet. Maar 
dat was in die tijd niet zo vreemd, 
er was nog geen kindertelefoon. 
Ja, die moeder was natuurlijk goed 
in paniek geraakt door het verhaal 
van de boer. Een heel tijdje later 
kwam er bij Theo op de boerderij 
een jongetje dat zei: „Boer, gij hét 
mijn leven gered en daar kom ik jou 
voor bedanken.” Hij had een grote 
buil kersen bij zich. „Ja... die heb ik 
bij de buren geplukt, ik dacht dat 
mag ik wel doen.” Theo moest er 

hartelijk om lachen en vond het een 
mooi gebaar. Hij heeft het nog vaak 
verteld. Twee zussen en buurtge-
nootjes wisten zich dit verhaal nog 
heel goed te herinneren. 
Zelf weet ik ook nog dat een jonge-
tje uit de buurt heel trouw bij Karel 
van den Biggelaar op het Sint Mar-
tinuskerkhof een bloemetje op het 
graf ging zetten. Zoiets gebeurde 
wel in zo’n hechte buurt. Het graf 
ligt er nog steeds.

We kunnen niet alle verhalen en 
herinneringen hier schrijven, dan 
zou een boek nog niet genoeg zijn. 
Helaas, de tijd vloog voorbij en er 
werd afgesproken dat dit zeker voor 
herhaling vatbaar is. En mocht het 
boek met al die foto’s dan klaar 
zijn, dan zal dat zeker weer aan-
leiding geven tot nieuwe verhalen 
uit het „Oude Urkhoven”, waar het 
zo plezierig wonen was. Vooral de 
grote vrijheid, plaats genoeg om te 
spelen en te ravotten, waar vind je 
het nog heden ten dage? Ga maar 
eens kijken op Urkhoven, er is niet 
veel meer te herkennen. Alleen het 
allerlaatste stuk vanaf Soontiëns 
en Van Kemenade, daar is gelukkig 
nog alles gebleven zoals het toen 
was.
Hiermee wil ik dit stukje afsluiten 
en nogmaals de dames bedanken 
voor het geweldige initiatief om 
deze dag te organiseren.

Urkhovenseweg 25-27-29. V.l.n.r. het winkeltje van Piet 
de Git en de huizen van Sanders en Bollen, gesloopt in 
september 1976.

Situatieschets met huisnummers van de Urkhovenseweg-
Poststraat

Diny Lenting met Bonjo voor haar 
ouderlijk huis in het Hoenderpark.
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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 

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

Pro Age behandeling 
Liftende en verstevigende behandeling voor de rijpere 
huid. De huid ervaart haar persoonlijke lifting. (90 min). 
• Oppervlakte reiniging
• Diepte reiniging
• Onzuiverheden verwijderen
• Epileren
•  Bindweefsel massage of massage van het gezicht, 

hals en decolleté
• Anti-age ampul
• Anti-aging peel-off masker
• Dagverzorging

Normaal 2 78.- introductiekorting  2 68.-
happiness for your skin

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven
Telefoon 06 - 45 28 85 56

www.happyskin.nl

Pro Age behandeling

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Je kunt bij onze opvang terecht voor advies bij de aanschaf, 
keuze en verzorging van huisdieren. Je kunt bij ons ook terecht 

voor het deskundig laten knippen van nagels en tanden van 
konijnen en cavia’s. Ook voor het kortwieken van vleugels bij 

vogels kun je bij ons langskomen. 
Ook verkopen wij dierenverblijven (zonder winstoogmerk) om 

onze opvangdieren te kunnen onderhouden.

Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven

Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail: Dierenopvangpaul@on.nl



Dit jaar is een bijzonder jaar voor 
het Eindhovens Muziekcollectief: 
ons jubileumjaar. En dat is een 
heel speciaal jubileum: 100 jaar!
Het Eindhovens Muziekcollectief 
is recent ontstaan uit een fusie 
van de Tongelrese Harmonie De 
Eendracht en Sorpretivo, de oude 
PTT-harmonie. Maar de geschie-
denis gaat veel verder terug. Daar-
over vertellen we u iedere maand 
in rond ’t Hofke.
Gelukkig hebben we niet alleen 
een hele lange historie, we zijn 
ook een actieve vereniging. In 
maart hebben we samen met zo’n 
50 oud-leden van onze vereniging 
opgetreden tijdens het zeer ge-
slaagde reünistenconcert. Speciaal 
voor de jeugd hebben we in mei 
een kindermiddag georganiseerd 
voor de leden van de Blazersklas 
en overige onderbouwleerlingen 
van basisschool de BoschAk-
ker. En ten slotte hebben we in 
september een muzikale middag 
mogen verzorgen in de Van Door-
nekiosk in Eindhoven.
Op dit moment zijn we aan het 
repeteren voor het jubileumcon-
cert. Dit concert op 26 oktober zal 
het hoogtepunt worden van dit 
bijzondere jaar. Het thema van dit 
optreden is: ’Van Klankrijk Verle-
den naar Toekomstmuziek’.

In het eerste deel van dit concert 
gaan we terug in de tijd. Diverse 
voormalige dirigenten en slag-
werkinstructeurs nemen nog één 
keer plaats op de bok. Na de pauze 
richten we ons vervolgens op de 
toekomst. Er is een rol weggelegd 
voor onze jeugdige leden. Er zal 
een muziekstuk in première gaan 
van een nieuwe, jonge componist. 
En uiteraard spelen de slagwerk-
groep en het orkest de sterren van 
de hemel.
We hopen u te mogen begroeten 
tijdens deze, voor ons, zeer speci-
ale avond. 

Datum: 26 oktober 2019 
Locatie: Aula van het Augustinia-
num, Dirk Boutslaan 25, 5613 LH 
Eindhoven 
Aanvang: 20.00 uur 

Kaarten kosten € 10,- per stuk en 
kunnen worden besteld door het 
sturen van een mail met uw naam 
en het aantal kaarten dat u wilt 
bestellen naar kaarten@eindho-
vensmuziekcollectief.nl 

U ontvangt dan een bericht met 
instructies voor de betaling. Na 
ontvangst van de betaling zul-
len de kaarten eveneens per mail 
worden toegestuurd. 

Informatie is ook te vinden op 
onze website www.eindhovens-
muziekcollectief.nl en op onze 
facebookpagina www.facebook.
com/eindhovensmuziekcollec-
tief/.

Graag tot ziens op zaterdag 
26 oktober!

jubileumconcert eindhovens 
Muziekcollectief
26 oktober 2019 augustinianum
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Het garageplein van de Kluizenaar-
straat werd zondag 25 augustus 
omgetoverd tot een feestlocatie 
waar een 40-tal bewoners onder 
een stralend zonnetje genoten van 
een zeer geslaagd straatfeest. 
 
In de afgelopen 10 jaar dat ik me 
de trotse bewoner mag noemen van 
deze rustige maar fijne straat in ons 
stadsdeel Tongelre, heeft het regel-
matig gekriebeld om een gezellig 
feestje te organiseren voor alle lieve 
buren om ons heen. 
Want zeg nou zelf, een straatfeest 
is toch het perfecte moment om 
met buren onder het genot van een 
hapje en een drankje elkaar beter 
te leren kennen, bij te praten, maar 
vooral plezier te maken. 

Helaas is het er door omstandighe-
den niet eerder van gekomen om dit 
daadwerkelijk in gang te zetten. 
Aangezien het laatste straatfeest 
heeft plaats gevonden in 1993 en 
er in de loop der jaren veel nieuwe 
gezichten zijn bijgekomen, moest 
het er nu toch echt eens van komen. 
Dus in het kader van ’beter een 
goede buur dan een verre vriend’ 
hebben mijn buurvrouw Kristel en 
ik de gehele organisatie van het 
feest op ons genomen. 
Zondag 25 augustus was het dan 
zover, het beloofde een stralende 
dag te gaan worden en we waren al 
vroeg in de weer om het garageplein 
om te toveren tot een feestlocatie. 
De versiering werd aangebracht, de 
tafels en stoelen werden klaargezet, 

de muziekinstallatie werd geplaatst 
en ter bescherming tegen de zon 
werden de partytenten opgezet 
door de op dat moment aanwezige 
buren. 
Natuurlijk werd er ook aan de 
kinderen gedacht met een spring-
kussen en gezien het prachtige 
weer werd het zwembadje gevuld 
met water zodat ze hier een duik in 
konden nemen. 
Hier werd tijdens de opbouw gelijk 
al enthousiast gebruik van gemaakt. 
Om 14.00 uur arriveerden de 40-tal 
enthousiaste bewoners en kon het 
feest beginnen. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje werd er gekletst en ken-
nis gemaakt met elkaar. 
Onze buurman Rien van Spreeu-

straatfeest
Kluizenaarstraat
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wel had een oud-Hollandse spel-
letjes parcours geregeld waar 
iedereen vrijblijvend aan kon deel-
nemen. Dit bleek een daverend suc-
ces en er was dan ook veel animo 
voor om deze spellen te spelen. 
Jong en oud gingen onderling de 
strijd aan met elkaar en iedereen 
was bloedfanatiek en gedreven om 
uiteindelijk met een prijs naar huis 
te gaan.  
De kinderen vermaakten zich prima 
onderling en genoten tussen het 
springen en het plonsen door van 
de heerlijke lekkernijen. 
Om 16.00 uur ging de barbecue aan 
en konden we genieten van de over-
heerlijke barbecue die we geregeld 

hadden via A-Z BBQ. 
En met het warme weer werd er af-
gesloten met een overheerlijk ijsje. 
Rond 20.00 uur liep het feest op 
zijn einde en werden door de nog 
aanwezige buren de handen uit de 
mouwen gestoken voor de afbraak, 
waarna nog gezellig werd na-gebor-
reld op het pleintje. 
Uiteindelijk keerden alle buurtjes 
met een bedankje als aandenken 
van deze dag weer huiswaarts. 
Moe maar voldaan konden wij 
terugkijken op een zeer geslaagd 
straatfeest.  
Alle feestgangers waren het er na 
deze supergezellige dag unaniem 
met elkaar eens: dit geslaagde 

straatfeest smaakt naar meer... 
 Bij deze willen we ook graag vanuit 
alle bewoners van de Kluizenaar-
straat onze dank uitbrengen aan 
Marco en Karin, die vanuit hun 
garage ons hebben voorzien van 
stroom, muziek, opvang voor de 
kinderen en ervoor gezorgd hebben 
dat we konden genieten van koude 
drankjes met dit warme weer. En 
uiteraard waren we heel blij met 
de sponsoring van Jumbo Pagelaan 
voor hun mooie bijdrage aan ons 
feest! 
Namens Kristel en mij bedankt al-
lemaal en hopelijk tot volgend jaar! 

Judith van Sitteren
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Tongelresestraat 337A, Eindhoven
Tel.: 040 84 35 716 • www.scooterexclusief.eu

In & vErkoop 
vAn [ E ] scooTErs - E-BIkEs
•  Reparatie en onderhoud van alle merken
• Onderdelen - accessoires
• GrATIs Ophaaldienst • GrATIs Leenscooter
• Scooter-verhuur - scooter-lease

Info /AfsprAAk wErkplAATs

06 23 89 09 07

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

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 

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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



Een mooi gerecht voor in de herfst

Pompoencurrie met kipfilets

Voor 4 personen
Ingrediënten
 * 4 mooie kipfilets
 * Vers gemalen peper en zout
 * 4 eetlepels gesmolten boter
 * 2 teentjes knoflook
 * 2 sjalotten
 * 500 gr. pompoen vruchtvlees naar keuze
 * 1 eetlepel boter
 * 1 theelepel komijnpoeder
 * 2 theelepels kerriepoeder
 * 1 snuifje gemalen kruidnagel
 * 250 ml kokosmelk
 * 50 ml kippenbouillon 
 * 2 lente-uien
 * sesamzaadjes

1  Kruid de kipfilets met versgemalen peper en zout en 
leg ze in een ovenschaal. 
Besprenkel ze met de gesmolten boter.

2  Pel en snipper de sjalotten, snij het pompoenvlees in 
blokjes. 
Verwarm de oven voor op 180°C

3  Verhit de boter in een kookpan en fruit de geperste 
knoflook en de sjalotten glazig. 
Strooi er de specerijen over en giet er de bouillon en 
de kokosmelk bij. 
Voeg de blokjes pompoen toe en laat zachtjes koken 
tot de pompoen gaar is en de saus ingedikt.

4  Bak intussen de kipfilets 20 minuten in de oven. 
Maak de lente-uien schoon en snijd ze in ringen.

5  Verdeel de pompoen met saus over de warme borden. 
Snijd de kipfilets in tweeën en schik ze op de currie. 
Bestrooi met de lente-ui en de sesamzaadjes en 
serveer meteen uit.

Lekker met rijst.

Eet smakelijk.
Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

Taalpunt Tongelre 
verhuisd naar de Toeloop
Mensen die beter Nederlands willen leren spreken, 
lezen of schrijven of op zoek zijn naar een passende 
computercursus, kunnen met al hun vragen bij het 
Taalpunt terecht. De Taalpunten zijn een soort spreek-
uur op locatie dat bemand wordt door getrainde vrijwil-
ligers die mensen met vragen op het gebied van taal, 
rekenen of digitale vaardigheden persoonlijk advies 
geven. En hen, waar nodig, helpen bij het aanmelden 
voor een cursus. Ze zoeken met de bezoeker uit welke 
taalcursus het beste bij hem of haar past. Of ze verwij-
zen hem of haar door naar iemand die ze verder kan 
helpen met het oefenen van de Nederlandse taal. Ook 
kunnen bezoekers informatie krijgen over welke online 
oefenprogramma’s er zijn. Mensen die juist beter met 

de computer willen leren werken, kunnen hierover ook 
advies krijgen. Of Nederlands nu de eerste taal is (NT1) 
of wanneer iemand afkomstig is uit een ander land 
en de taal wil leren spreken (NT2): het Taalpunt helpt 
iedereen altijd op weg.
Taalpunt Tongelre is gevestigd in de buurtinfowinkel 
in wijkcentrum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2 en is 
elke donderdag geopend van 12.00 tot 13.00 uur. Loop 
gerust eens binnen; de koffie staat klaar. Advies is 
natuurlijk gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Esther de Poorter, telefoon 06 823 23 889, e-mail 
e.dpoorter@bibliotheekeindhoven.nl
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Compleet aanbod

Persoonlijk contact
en service

Eén aanspreekpunt
voor en tijdens uw reis

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven • 06 411 530 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl • lucillereizen.nl

facebook.com/lucillereizen

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



foto-impressie
Dahliashow
Op 15 september 2019 in de Orka.

Foto’s: Paul Kemper
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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

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!

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 18 oktober organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. We vertonen een 
film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes 
die passen bij de film. Nu Rutger Hauer onlangs is 
overleden blikken we terug op één van zijn grootste 
successen, namelijk ’Turks Fruit’ (1973). Deze ontroe-
rende liefdesgeschiedenis is gebaseerd op het gelijkna-
mige boek van Jan Wolkers en is de meest succesvolle 
Nederlandse bioscoopfilm aller tijden. De hoofdper-
soon, de jonge beeldhouwer Erik, heeft een turbulent 
liefdesleven tot hij zijn grote liefde Olga ontmoet. Zij 
trouwen tegen de zin van Olga’s rijke ouders. Totaal 
verliefd trekken zij zich niets aan van alle tegenwerking 
en beleven een fantastische, romantische zomer.

Gezellige avond met film 
en hapjes
Op vrijdagavond 15 november 
organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude 
Raadhuis. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. 
We vertonen de film 
’Een Man die Ove Heet’.
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 Meesterbrein Quiz
Vrijdag 25 oktober aanvang 20.00 uur. Welk team 
neemt de titel over van team Ons Vrolijke Rikclubje? 
Zaal open om 19.30 uur. Maximaal 12 teams van 
6 vrienden, vriendinnen of buurtgenoten vanaf 18 
jaar. Publiek en supporters zijn van harte welkom, 
de bar is open. Inschrijven vóór 18 oktober per mail 
aan raadhuis-activiteiten@kpnmail.nl, met naam 
en leeftijd van alle teamleden én de gegevens van de 
contactpersoon. Inschrijfgeld € 1.- per deelnemer.

Activiteiten agenda t/m december 2019

Liederentafel zondag 13 oktober 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 18 oktober 19.30 - 23.00 uur

Meesterbrein Quiz vrijdag 25 oktober 20.00 - 23.30 uur

Muziek/kletsavond zaterdag 9 november 20.30 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 15 november 19.30 - 23.00 uur

Speelgoedbeurs zondag 24 november 11.00 - 13.00 uur

Kerstmarkt Tongelre (bij Wasvenboerderij) zaterdag 14 december 13.00 - 17.30 uur

Kerstknutselen samen met de kreakids woensdag 18 december 14.00 - 15.30 uur

Filmavond vrijdag 20 december 19.30 - 23.00 uur

Kerstbrunch (2e kerstdag) donderdag 26 december 11.30 - 14.00 uur

Kinderactiviteit vrijdag 27 december 18.30 - 20.30 uur

Muziek- en kletsavond 
Zaterdag 9 november van 20.30 tot 23.30 uur.
Enkele keren per jaar maak je zelf uit welke muziek 
de dj draait. 
Uit de miljoenen beschikbare nummers moet je wel 
een keuze kunnen maken. 
De entree is gratis evenals de hapjes. 
Kortom goeie buurt en je eigen muziek.

 Speelgoedbeurs
Op zondag 24 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 
€ 1,50 een tafeltje te huren. Vanaf 9.00 uur kun je 
er terecht om alles klaar te zetten. De entree is gratis 
en met uitzondering van handelaren is iedereen 
welkom.

reserveer
Nú je 

Tafeltje!
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Halloween in de Geestenberg 
Zaterdag 26 oktober 18.45 tot 21.00 uur
Het is bijna zover: Griezelen in de Geestenberg!! Met al 
die enthousiaste wijkbewoners gaan we weer een ge-
weldige Halloween-avond tegemoet. Dit jaar starten én 
eindigen we in het park bij ’t Karregat de griezeltocht 
door de wijk langs minimaal 15 Halloween-posten. 
Kom je ook? 
Voor de mooist verklede deelnemers van alle leeftijden 
hebben we een mooie prijs!
Wel even van tevoren een kaartje kopen. Dat kan op 
9 en 23 oktober uit school op de schoolpleinen van 
basisschool ’t Karregat en basisschool De Boog 
21, 22, 23, 24 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur op 
Laar 8 aan de deur.
Tot griezels! 

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

activiteiten bij Orka

Agenda
Woensdagmiddag 
Elke woensdagmiddag bij Orka Ontmoet kunt 
u tussen 12.00 en 12.30 uur aanschuiven. Een 
gezellige lunch voor slechts € 3,00. U kunt alvast 
inschrijven voor de lunch, zodat de vrijwilligers 
een beetje idee hebben van het aantal deelnemers. 
Maar u kunt ook altijd gewoon op woensdag aan 
komen schuiven tot 12.30 uur. De lunch duurt tot 
ca 14.00 uur.

Woensdagavond 
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur 
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een 
3-gangenmenu voor gasten. Om deel te nemen 
even van tevoren aanmelden via cook4u.orka@
gmail.com.

Donderdagavond
Elke donderdagavond effe een Bakkie doen bij 
Bakske Doen. Riet is uw gastvrouw en heeft vanaf 
19.30 uur de koffie klaar staan! Iedereen is wel-
kom om aan te schuiven voor een gezellig gesprek. 

Interesse in actie bij Orka? 
Interesse om mee te doen met een van boven-
staande activiteiten? Of wil je zelf een activiteit 
organiseren? Mail even naar info@orkacentrum.
nl. Kijk op onze website voor meer informatie 
www.orkacentrum.nl . Volg ons ook op Facebook: 
Activiteitencentrum Orka en op Instagram via orka 
centrum.

orka 
uitgelicht
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oproep! 
oproep! oproep!

Club Noordpool
Zaterdagavond 14 december
De coolste kerstclub van Tongelre. 

Jammen, muziek maken, het leukste dat er is! 
Speciaal voor 55-plussers. Doe je mee? Info via: 
positiefdenken123@gmail.com. Als er voldoende 
interesse is zal deze activiteit gaan starten.

voor op 
de kalender
Vinylparty in Orka
Zaterdagavond 12 oktober, toegang gratis.

Muziekavond met clips van toen en nu
Zaterdagavond 23 november, toegang gratis.

Sponsor Kerstdiner
Woensdag 11 december,
Voor € 15,- een 5-gangen diner. 
Reserveer snel, want VOL = VOL. 
Reserveren kan via cook4u.orka@gmail.com
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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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

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

Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van 
vitamines en voedingssupplementen dan kom snel naar 

Etos Tongelresestraat!

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46



jeUgDHOeK
Zoek de verschillen
De twee tekeningen hieronder lijken heel veel op elkaar. Maar dat lijkt maar zo!
Er zitten 16 verschillen in. Kun jij ze vinden?

1. Embleem op de pet 2. Gesp aan de rand van de pet 3. Knoop aan de pet 4. Oor 5. Boord van de jas 
6. Knoop op de schouder 7. Streep op de schouder 8. Strepen op de stropdas 9. Vestzakje 
10. Embleem op de mouw 11. Vouw in de mouw 12. Rind om de vinger 13. Duim bij de telefoon 
14. Streepjes luistergedeelte op de telefoon. 15. Antenne van de telefoon 16. Rand aan de klep van de pet

Oplossing van het verkeersbordenspel is: 
1E, 2L, 3A, 4B, 5F, 6I, 7G, 8K, 9C
Uit de goede oplossingen zijn als winnaars getrokken:
Tijn van der Steenhoven, Paukenlaan 20 en
Faya van der Vlist, Keucheniushof 17

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

Zaterdag 14 december 2019 van 
13.00 tot 17.30 uur.
Op deze dag organiseren ’t Oude 
Raadhuis en Groendomein Was-
ven, op het terrein van de Was-
venboerderij aan de Celebeslaan 
weer de grootste en gezelligste 

kerstmarkt in Tongelre.
AANMELDEN VOOR HET HUREN 
VAN EEN KRAAM KAN NU!
Voor informatie en aanmelden:
kerstmarktouderaadhuis@
hotmail.com of bel naar mevrouw 
Ood Brans telefoon 040-2814228.

Kerstmarkt Tongelre
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Met onze slofjes aan schuifelden we 
naar het grote raam van de gang. 
We kwamen op onze teentjes net 
boven de vensterbank uit. Over de 
speelplaats zagen we in de verte 

de zwarte pluimen op de paarden-
hoofden boven de grijze schut-
ting uitsteken, daarachter het dak 
van een zwarte koets. Even later 
bewoog zich een stoet, eveneens in 

het zwart gekleed, plechtig achter 
een kist, gehuld in een zwarte pel 
(doodskleed). 

We spreken van de kleuterschool 
aan de Tongelresestraat, midden 
jaren vijftig en ons uitzicht of liever 
het uitzicht dat juffrouw Els ons 
gunde op het tafereel hierboven. 
Ook al wisten we niet wat het al-
lemaal betekende, het maakte veel 
indruk. Meer dan 60 jaar later lopen 
Jos Rovers, Paul Kemper en ik met 
deskundige Rindert Brouwer op 
een mooie nazomermorgen over 
ditzelfde kerkhof: het Martinus-
kerkhof, achter de ’witte school’ (De 
Boog).

Rindert Brouwer komt uit Friesland 
en is in 1975 naar Eindhoven ver-
huisd. Hij heeft als docent levens-
beschouwing gewerkt op het Eckart 
en het Hertog Jan in Valkenswaard. 
Rindert is gefascineerd door de 
manieren waarop mensen omgaan 

aan de muur van
Het oude kerkhof

Deel 1

„Het stenen archief van Oud-Tongelre”

De beuken zijn hoogstwaarschijnlijk ouder 
dan het kerkhof zelf (150–160 jaar)

V.l.n.r. Paul Brans, Jos Rovers en Rindert Brouwer
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met dood en begraven. 

Rindert: „Begraafplaatsen zijn niet 
alleen oases van rust, maar vertel-
len ook veel over de mensen van 
vroeger. In die zin is het Martinus-
kerkhof dan ook het stenen archief 
van de Tongelrese gemeenschap, 
waarvan overigens de bladzijdes 
wel door elkaar liggen. Bovendien 
heeft de natuur hier vanaf 1967, 
toen het gesloten werd voor nieuwe 
begravingen, bijna ongestoord haar 
gang kunnen gaan. Dat heeft mooie 
resultaten opgeleverd. Kijk maar 
eens naar die prachtige beuken en 
al die verschillende soorten mos. 
Die moet je er dus niet afspuiten 
met een hogedrukreiniger.”

Hij bezocht met zijn klassen om 
deze redenen geregeld het Oude 
Kerkhof in Valkenswaard. Later 
organiseerde hij voor belangstellen-
den funeraire tochten naar beroem-
de begraafplaatsen in Europa, zoals 
die in Praag en Le Père Lachaise in 
Parijs. 

Heeft een kerkhof als het Marti-
nuskerkhof jou dan nog wel iets te 
bieden, vragen wij ons af. „Zeker 
wel, vooral omdat de stenen revolu-

tie van eind jaren zestig en zeventig 
aan dit kerkhof voorbij is gegaan”. 
Dus de woelige jaren zestig en 
zeventig lieten zelfs de begraaf-
plaatsen niet onberoerd, maar wat 
bedoelt Rindert met stenen revo-
lutie? „Zwarte golvende granieten 
graftekens die toen in de mode kwa-
men. Omdat ze zo glad zijn en veel 
licht weerkaatsen, spreken wij ook 
van glimmertjes. Dit is een typisch 
katholiek kerkhof van het begin 
van de vorige eeuw. Katholiek, 
want de protestanten gebruikten 
geen kruisen als graftekens op hun 
graven. Begin vorige eeuw, want het 
overgrote deel van de graftekens 
is gemaakt van betonsteen. Dit wil 
zeggen beton, versterkt met ijzer. 
Dat ijzer begint te roesten en te 
werken, waardoor het beton af gaat 
brokkelen. Daar is eigenlijk niet 
zoveel aan te doen. Je vindt maar 
weinig natuursteen op dit kerkhof ”. 

Vervolgens legt Rindert het grond-
plan van deze dodenakker uit. 
„Net zoals bij kerken is het grond-
plan een kruis. Het laantje met de 
oude beuken vormt de verticale 
arm. Tegen het eind heb je dan 
een horizontale arm naar links en 
rechts. In de kruising van de armen 

bevindt zich de Calvarieberg. Hier 
is dat niet meer dan een begroeid 
zandbultje. Dit is het centrale punt, 
waar omheen de zielenherders van 
de parochie begraven liggen: de 
pastoors Van Kessel (bouwpastoor 
van de huidige Martinuskerk), Van 
Vlokhoven, Van Amstel en Vogels. 
Alle doden kijken naar het oosten, 
waar de verlossing wacht aan het 
einde der tijden. 

De Calvarieberg op een kerkhof kun 
je vergelijken met het altaar in een 
katholieke kerk. De rijken werden 
voor 1829 in de kerk begraven, de 
gewone mensen op het kerkhof. 
(Het hof om de kerk). Hoe dichter je 
bij het altaar lag, hoe ontvankelijker 
je was voor de zegen om het hier-
namaals te bereiken. Een concilie 
eeuwen geleden heeft ooit berekend 
hoever deze zegen reikte. Werd je 
daarbuiten begraven, dan had je dus 
pech”. Voor de dood is dan welis-
waar iedereen gelijk, maar om met 
Orwell te spreken waren sommigen 
toch gelijker dan anderen, is onze 
conclusie. 

Volgende nummer deel 2: „Oude kerk-
hoven sterven in schoonheid”

De engelengalerij op het Martinuskerkhof

Aan het eind de Calvarieberg met de 
graven van de Tongelrese pastoors
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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

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.

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

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd   2 12-08-19   14:36

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

ZIJN WE KLAAR VOOR 

HET BBQ SEIZOEN?

KOM KIJKEN NAAR AL HET 

LEKKERS EN NIEUWIGHEDEN!

Keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat



We herdenken 75 jaar bevrijding, 
we vieren vrijheid en vrede, maar 
toch hebben we als mens en als 
mensheid nog een lange weg te 
gaan
Ik sta aan de grens. Ik sta hier, zij 
zijn daar. Hier wonen wij, daar 
wonen zij. Vroeger was het daar 
ook hier en hier ook daar omdat het 
overal hier was. Zij daar vertrouwen 
het hier niet. En wij hier denken dat 
ze daar plannen aan het maken zijn 
om hier de boel over te nemen. Zij 
worden opgeroepen ons te haten.
Wij weten eigenlijk wel dat zij net 
zo zijn als wij, maar wat hebben we 
daaraan als we een oorlog moeten 
voeren? Zij marcheren op naar de 
grens, borst vooruit, geschut in de 
aanslag, ze vermommen hun angst 
als moed. Wij trekken onze troepen 
samen, ook wij zijn bang, maar dat 
overschreeuwen we met geschal van 
onze propagandatrompetten.
Dan breekt de oorlog uit. Na ver-
loop van tijd is alles kapotgeschoten 
en niemand er ook maar iets mee 
opgeschoten, de toekomst van een 
hele generatie is er bij ingeschoten.

Zo gaat het bij elke oorlog, in 
elke tijd, met wat voor wapens hij 
ook gevoerd wordt. Het is altijd 
wij tegen zij, goed tegen kwaad, 
kwaad tegen kwader, kwader tegen 
kwaadst. Het is God tegen democra-
tie, fascisme tegen communisme, 
stam tegen stam, volk tegen volk, 
wit tegen zwart, wit tegen wit, zwart 
tegen zwart, mens tegen mens.

Vijanden maak je, net als vrienden. 
Haten leer je, alles wat je leert kun 
je ook afleren. Vrede uitdragen doe 
je door van daar hier te maken. Dat 
maakt de wereld van ons en ons van 
de wereld.
Er is eigenlijk niemand die oorlog 
wil, als hij of zij hem zèlf moet 
voeren.
Dat verandert als je zelf schone 
handen kunt houden en legers kan 
mobiliseren of raketten kan laten 
afschieten.

Als niemand zich meer ten oorlog 
laat sturen, heb je altijd vrede, zo 
simpel is het. Maar hoe krijg je dat 
voor elkaar? Door ’grensloos’ te le-

ven, door de mens te zien als mens. 
En niet als robot.
Als je elkaar als mens ziet, dan wil 
je niet schieten, wil je niet worden 
doodgeschoten. Wij zijn mens, wij 
zijn wij. Met recht op rechtvaardig-
heid, gelijkwaardigheid, menswaar-
digheid.

Elke oorlog lokt een volgende uit, 
geweld is altijd een spiraal, vrede 
niet. Vrede, ongewapende vrede, 
dat is liefde. Liefde voor alles en 
iedereen op de wereld.
Vrij naar Vincent Bijlo, Ambassa-
deur van PAX-Vrede

Vrede is liefde, wie durft?
door Wim van de Wiel

momenten met
Hart, ziel en handen
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protestantse kerkdiensten

 Zondag 13 oktober 10.00 uur
ds Petra Speelman,Jeugdkerk
 Zondag 20 oktober 10.00 uur
ds Henk Veltkamp
 Zondag 27 oktober 10.00 uur
ds Fini van Zoelen, Jeugdkerk
 Zondag 3 november 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Avondmaal, herdenken overledenen
 Zondag 10 november 10.00 uur
ds Karin Seijdell, Jeugdkerk
 Zondag 17 november 10.00 uur
ds Marius van Duijn

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Jeugdkerk elke tweede en vierde zondag van de maand.

Gedachtenisdienst
Op zondag 3 november staat de dienst in het teken van 
de gedachtenis van de overledenen van het afgelopen 
jaar. De cantorij werkt aan deze viering mee en we 
vieren de Tafel. Ieder is weer in de gelegenheid om een 
kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een geliefde, 
die korter of langer geleden is gestorven.

Huiskamergesprekken
Ook in deze Samen een verwijzing naar de huiska-
mergesprekken, die inmiddels opgestart zijn. De 
bijeenkomst van de gespreksleiders in september was 
inspirerend. Het thema ’hoop doet leven en bewe-
gen’ biedt veel stof tot nadenken en uitwisseling van 
gedachten. Hopelijk geeft u gehoor aan de uitnodiging 
om mee te doen!

Marcus
De lezing van het evangelie van Marcus wordt vervolgd 
op donderdag 24 oktober om 20.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk. Welkom.

Extra Instuif
Op 16 oktober is er een extra Instuif . Het Jaarthema 
is onze leidraad: ’Hoop doet van zich spreken’. Aan de 
hand van een PowerPoint presentatie wisselen we van 
gedachten over wat hoop met ons doet.
Inloop 10.30 uur, het onderwerp wordt vanaf 11.00 
uur besproken.

Bijbellezen in de dagelijkse werkelijkheid
De eeuwen door hebben mensen zich laten inspireren 
en bemoedigen door de Bijbelse verhalen. Vaak begint 
men met het zorgvuldig bestuderen van het Bijbel-
gedeelte om vervolgens te pogen de betekenis van de 
woorden in het hier en nu te verstaan. Natuurlijk wordt 
daarbij ook rekening gehouden met wie de schrijver is 
en in welke tijd de auteur leefde. Het komt vandaag de 
dag nogal eens voor dat de Bijbelse brontekst niet aan-
komt bij de actualiteit van het geleefde leven. De laatste 
tijd zijn er methodes ontwikkeld om het verstaan van 
de Verhalen beter te laten aansluiten bij de dagelijkse 
levenservaringen. 
Eén van die methoden is het contextueel Bijbellezen. 
Uitgangspunt zijn de gevoelens, opvattingen, ge-
dachten en acties van de lezer in zijn of haar context. 
Vervolgens worden die ervaringen in gesprek gebracht 
met de Bijbel. Vragen als, „wat zie en ervaar ik?”, „wat 
vind ik ervan?” en „wat doe ik ermee?” zijn daarbij van 
belang.
Aan de hand van het Jaarthema spreken we op deze 
avond over (wan)hoop en brengen dat in gesprek met 
een Bijbelgedeelte. Zo krijgen we mogelijk wat meer 
zicht op de betekenis van de bijbel voor onze tijd. 
Deze avond vindt plaats in het kader van de samen-
werking met de Johanneskerk, en kerk van Son/Sint 
Oedenrode. 
Woensdag 30 oktober 2019, 20.00 uur,
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, Eindhoven.
Opgave bij: Elbert Grosheide, lgrosheide@chello.nl; tel: 
040 8435380.

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
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Katholieke kerkdiensten

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

Overzicht diensten:
•   Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 

uur. Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dins-
dagmorgen 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.
•  Na elke eucharistieviering kop koffie/thee en een 

gezellige babbel.
 
Dopen:
1 september: Nova Tsaa
15 september: Jade van den Heuvel
 
Uitvaarten:
10 september: Agnes Burgers, 84 jaar
 
Huwelijk:
Patric Brouwers en Natasja Vermeulen.

Wij zijn ook nog op zoek naar een extra 
medewerk(st)er voor het Kerkwijkcentrum, om ons 
een helpende hand te bieden.

CONTACT Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail kwctongelre@parochiesintjoris.nl • Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC 
040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris) • Voor meer info zie www.parochiesintjoris.nl
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Het seizoen bij Scouting Doornak-
kers is alweer een maand geleden 
begonnen. Elk jaar luiden we het 
nieuwe scoutingjaar in met foto’s 
kijken van de zomerkampen en het 
overvliegen van de kinderen. 

Overvliegen? Nee, onze kids krijgen 
geen vleugels! De kinderen die oud 
genoeg zijn om naar de volgende 

leeftijdsgroep te gaan, nemen door 
middel van een leuke activiteit af-
scheid van hun oude groep. Dit jaar 
moesten de kinderen een parcours 
met hindernissen afleggen. De oude 
groep nam afscheid van de overvlie-
gende kinderen door hen tijdens het 
parcours met water nat te gooien, 
wat wel prettig was met het hete 
weer van zaterdag 24 augustus. Aan 

het einde van het parcours ont-
ving de nieuwe groep de kinderen 
met open armen. De wat oudere 
overvliegende kinderen werden niet 
alleen nat gemaakt, maar ook vies. 
Het was daardoor extra moeilijk om 
het parcours te doorstaan! 

Na de geslaagde dag hebben de 
kinderen hun nieuwe groep door 
middel van een spel wat beter leren 
kennen. Het belooft een mooi jaar 
te worden!

Nieuw seizoen bij scouting 
Doornakkers



Esthe Esmee beautycare | Van Hogendorplaan 2, 
5631 AK Eindhoven | info@esthe-esmee.nl

Schoonheidssalon voor totale 
gezichtsbehandelingen, 

professionele make-up en pedicure.

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
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Is er voldoende schoon water voor iedereen? Wat 
gebeurt er met het water dat wij verbruiken in huis? En 
wat is goed watergedrag eigenlijk? 
Deze en andere vragen worden beantwoord bij de 
educatie-activiteiten van Waterschap De Dommel. 

Watergraaf Erik de Ridder: „Nu we steeds meer te ma-
ken krijgen met extreem weer met wateroverlast of wa-
tertekort als gevolg wordt het ook steeds belangrijker 
dat kinderen en jongeren leren over water en hoe we 
hier mee omgaan. Als waterschap willen we scholen in 
ons gebied hierbij helpen door onder andere excursies 
en lespakketten aan te bieden. Een educatie-aanbod 
dat leuk én leerzaam is.” 

Naar een rioolwaterzuivering
Voor leerlingen van groep 7/8 en de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs organiseert Waterschap De 
Dommel excursies op de rioolwaterzuiveringen van 

Eindhoven, Hapert of Biest-Houtakker. Tijdens een 
excursie leren scholieren meer over Nederland als 
waterland, hoe je goed om kan gaan met water en zien 
ze hoe het vieze water wat we in huis verbruiken wordt 
schoongemaakt. 

Werken aan water
De waterschappen in Nederland werken hard aan 
waterbeheer. Mooi, belangrijk en divers werk. Speciaal 
voor het voortgezet onderwijs wordt tijdens de excursie 
op de rioolwaterzuivering verteld over verschillende 
beroepen bij het waterschap. Wat doet een ecoloog? 
En een proces operator? Wat gebeurt er op kantoor en 
wat ’in het veld’? Welk profiel moet je dan kiezen op de 
middelbare school en welke vervolgopleiding moet je 
hiervoor volgen? 
Excursies en lespakketten worden zonder kosten 
aangeboden aan scholen en zijn online te boeken. Alle 
informatie over watereducatie van Waterschap De 
Dommel staat op www.dommel.nl/lerenoverwater

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-
Brabant. Samen met anderen werken we aan droge 
voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij 
aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame 
leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag 
wonen, werken en recreëren met goede condities voor 
ondernemers. 
Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog 
voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak 
is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We 
realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschap-
pelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, 
omgeving en economie.

leren over water steeds belangrijker

Tijdens een excursie op de rioolwaterzuivering zien 
leerlingen hoe water wat we in huis verbruiken wordt 
schoongemaakt

Op donderdagmiddag 17 oktober 2019 organiseert 
Waterschap De Dommel in het kader van de Week van 
Ons Water een excursie op de rioolwaterzuivering van 
Eindhoven. Duik jij in de wereld van het waterschap en 
volg jij de weg van ons water? 

Tijdens de excursie leer je over Nederland als water-
land, hoe je bewust om kan gaan met water en zie je 
op het zuiveringsterrein hoe het water wat we in huis 
verbruiken in diverse stappen wordt schoongemaakt. 
Ook wordt er meer verteld over het werk van het water-
schap. 

Volg de weg van ons water tijdens de excursie op de 
rioolwaterzuivering Eindhoven

Aanmelden
De excursie start om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 
15.00 uur. Deelname is gratis, maar wel op inschrij-
ving. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, en 
VOL=VOL. 
Aanmelden kan via communicatie@dommel.nl onder 
vermelding van het aantal personen. Vermeld hierbij 
ook het aantal volwassenen en kinderen. De excursie is 
begrijpelijk voor kinderen vanaf ongeveer 8-10 jaar.

Speciale activiteit tijdens de Week van Ons Water

Kom op excursie naar de rioolwaterzuivering eindhoven



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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!
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Het sint Catharinagilde Tongelre 
heeft een nieuwe koning!

22 September heeft het driejaarlijkse 
koningschieten weer plaatsgevon-
den. Het is Willie van Zwam die zich 
voor de derde maal tot koning schiet 
met het 166e schot.
De Burgerkermiskoning en de Gilde-
kermiskoning blijven dit keer binnen 
de gelederen van het gilde. Dat zijn 
respectievelijk Hanny van den Berge 
en Mario van den Berge. En dat ook 
nog eens in een familie.
Proficiat!

Peter van Kuijen

Dahliaclub sint-Martinus

De herfst is een feit maar onze tuin staat nog vol met 
bloemen. Eind oktober gaan we beginnen met rooien.
Tot die tijd kunt u nog steeds op zaterdagmorgen een 
bloemetje komen halen. Onze dahliashow in de Orka 
was een geweldig succes. We hadden prachtig weer en 
de show werd drukbezocht, waar we uiteraard heel blij 
mee zijn.

Ook hebben we onze jaarlijkse open dag gehad op 29 
september. Als u die gemist hebt kom dan gerust nog 
even langs. Eind oktober, begin november gaan we de 
knollen uit de grond halen en onze tuin weer winter-
klaar maken.

Er wordt grondonderzoek gedaan en een bemestings-

plan gemaakt om volgend jaar weer een prachtige tuin 
te hebben.

Bestuur dahliaclub Sint-Martinus

Reanimatie is van levensbelang. Met de komst van de 
Automatische Externe Defibrillator (AED) is het voor 
omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren. 
Volksuniversiteit Eindhoven organiseert in samenwer-
king met de Stichting Reanimatieonderwijs de cursus:
BLS (reanimatie) en AED.

Cursusleiders: gecertificeerde NRR-instructeurs van de 
Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost-Brabant met 
ervaring vanuit de dagelijkse praktijk (IC-verpleegkun-
digen en ambulancemedewerkers).

Kosten: € 35 inclusief cursusboek en certificaat (na 
succesvol afronden van de cursus)
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, 2 lessen
Startdatums: 29 oktober; 21 november; 10 december; 
28 januari; 6 februari en 17 maart.
Informatie en aanmelden: www.vu-eindhoven.nl

leer levensreddende handelingen!



Bakmiddag voor kinderen: 
de herfst
In de herfstvakantie mogen kinde-
ren weer aan de slag met deeg. De 
bakkers hebben voor elk kind al een 
’broodpaddenstoel’ gebakken. Die 
mogen we zelf versieren met een 
rode hoed met witte stippen. En we 
gaan het bos in om inspiratie op te 

doen om herfstfiguren van marse-
pein te maken.
 De bakmiddag is op woensdag 
16 oktober van 13.30-15.00 uur 
en kost € 5,- per kind. Meld je aan 
vóór 15 oktober. Aanmelden kan 
uitsluitend via winkel@wasven.nl. 
Je ontvangt een bevestiging van je 
aanmelding.

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 Wasvenboerderij! 

Het zou geweldig zijn als je ook 
komt helpen onze gezamenlijke 
leefomgeving nog mooier te maken. 
Natuurlijk is gepaste kleding die bij 
het stoerdere werk hoort gewenst.

 Wie mee wil helpen, is van harte 
welkom, we verzamelen bij de 
Schop. Er wordt gewerkt 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.

Natuurthemamiddag: 
Zwammen over Paddenstoelen
Deze middag begint op 20 oktober 
om 14.00 uur en er staan padden-
stoelen op het menu. Niet alleen 
tijdens de wandeling maar ook bij 
de Gasterij.
We gaan een wandeling maken en 
dan kijken we of we verschillende 
paddenstoelen kunnen vinden in 
het bos. Niet om te plukken, maar 
om te kunnen bestuderen waar en 
hoe ze groeien. Paddenstoelen en 
schimmels zijn zeer belangrijk in de 
natuur en er zijn heel veel soorten.

rondom de
Wasvenboerderij

Deze maanden beleven we de herfst bij het Wasven. 
Dit doen we ook met een speciale paddenstoelenweek. 
Tijdens de herfstvakantie wordt een aantal activiteiten 
rondom dit thema georganiseerd. Ook de winkel en de 
Gasterij worden in herfststijl ingericht en natuurlijk zijn ook 
toepasselijke producten in de winkel verkrijgbaar evenals 
gerechten in de Gasterij. Beleef de herfst bij het Wasven!

planning activiteiten juli/augustus
Bakmiddag voor kinderen: de herfst 16 oktober 13.30 uur De Schop

Natuurwerkochtend 19 oktober 09.30 uur De Schop

Natuurthemamiddag jeugd: Zwammen 
over Paddenstoelen

20 oktober 14.00 uur De Schop

Nationale natuurwerkdag 2 november 09.30 uur De Schop

Opening expositie schilderijen 2 november 14.00 uur De Overloop
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 Dit keer is het een gezinswan-
deling en de deelname is € 2,00 
per gezin. Uiteraard kan ook de 
strippenkaart worden gebruikt 
(vraag eventueel aan één van de 
begeleiders). We gaan het bos in 
dus gepaste kleding is wenselijk. 
Tot 20 oktober!

Nationale Natuurwerkdag

Op 2 november is er weer de nati-
onale natuurwerkdag die dit jaar in 
het teken staat van de biodiversiteit 
in de heide. Heide is een cultuur-
landschap dat (dus) door de mens is 
ontstaan, lang geleden. Wil je het in 
stand houden dan zal je er iets aan 
moeten doen, anders wordt het van-
zelf bos. In een open heidegebiedje 
huizen andere beestjes dan in een 
bos en dat maakt het juist zo divers.

We gaan op deze natuurwerkdag de 
Amerikaanse vogelkers verwijde-
ren en het verdwenen spoorlijntje 
zichtbaar maken. Ook gaan we op 
drie plekken plaggen, dat wil zeggen: 
zoden afsteken zodat er nieuwe 
heide kan groeien en zanderige plek-
ken ontstaan voor bepaalde insecten 
die daar weer van houden. In het 
sparrenbos gaan we nieuwe bomen 
planten op de opengevallen stukken. 
Het sparrenbos is afgelopen jaren 
door de letterzetter, een kever en 
zijn larve, om zeep geholpen. Door 
verschillende soorten bomen te 
planten wordt het monotone bos een 
stuk aantrekkelijker en kan het weer 
uitgroeien tot een donker bosje.

 Help je mee op deze zaterdag? 
Meld je dan aan. Op de site van de 
natuurwerkdag of via natuurwerk-
groep@wasven.nl
We beginnen om 9.30 uur . Vanaf 
9 uur staat de koffie klaar. Om 
12.15 uur is er een pauze met een 
stoere soep en brood, daarna 
werken we door tot 14.30 uur om 
het werk af te ronden.

Expositie: schilderijen van Ineke 
van Druten en Ineke Kruyt
Op de overloop van de Wasvenboer-
derij worden regelmatig exposities 
gehouden. In de maanden novem-
ber en december is dit een duo-
expositie van Ineke van Druten en 
Ineke Kruyt.
Ineke van Druten ontdekte op latere 
leeftijd haar tekentalent. Na ver-
schillende teken- en schilderlessen 
ontwikkelde ze een voorkeur voor 
experimenteel werk: de ene keer re-
alistisch en dan weer gevoelsmatig 
met abstracte vormen. Ineke heeft 
een eigen atelier waar ze ook les 
geeft aan mensen die willen leren 
tekenen. „Iedereen kan tekenen, 
je moet alleen goed kijken naar de 
vormen en niet teveel denken”. 
Al enige jaren schildert Ineke Kruyt 
in het atelier van Ineke van Druten. 
Voorheen maakte zij aquarellen, 
maar nu gaat haar voorkeur uit om 
te werken met acrylverf. 
De kleurintensiteit hiervan spreekt 
haar aan. Nog volop zoekend naar 
een eigen stijl kiest zij op dit mo-
ment voor het maken van stillevens 
en abstractie. Deze werken hangen 
naast de schilderijen van Ineke 
van Druten van landschappen met 

speciaal spectaculaire luchten en 
wolkenpartijen.
 De expositie wordt geopend op 
zaterdag 2 november om 14:00 
uur en is te bekijken tot en met 1 
januari 2020 op de Overloop van 
de Wasvenboerderij.

De Wasven zorgwerkgroep or-
ganiseert themabijeenkomsten 
voor kwetsbare doelgroepen met 
aandacht voor natuurbeleving en de 
voedselketen. De activiteiten vinden 
plaats rondom de Wasvenboerderij 
onder de noemer ’Maak het mee @ 
Wasven’. In oktober is het thema 
Paddenstoelen. ’s Avonds wordt 
een activiteit rondom dit thema 
georganiseerd voor de deelnemers 
van Maak het Mee.

Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van uit-
gave. Op de website www.wasven.
nl, Facebook de Wasvenboerde-
rij en Twitter wordt het laatste 
(bijgewerkte) nieuws ook digitaal 
verspreid.

CONTACT
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30, 
5641 AG Eindhoven
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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

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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voortgang Project Lidl
De werkzaamheden rondom Lidl 
die voor rekening van de gemeente 
komen zoals de wegomlegging van 
de Urkhovenseweg en het bouwrijp 
maken van het parkeerterrein, zijn 
afgerond. Begin oktober zal het ter-
rein samen met het gebouw (locatie 
toekomstige Lidl) door de gemeente 
worden overgedragen aan Lidl 
waarna Lidl medio oktober zal gaan 
starten met de verbouwingswerk-
zaamheden.

Voor Lidl is wat vertraging opgelo-
pen omdat in het gebouw vleer-
muizen ontdekt zijn. Er moesten 
maatregelen getroffen worden. Er 
zijn zowel binnen als buiten vleer-

muiskasten opgehangen. Hopelijk 
hebben de vleermuizen de nieuwe 
behuizing ontdekt en er zich genes-
teld. Aan de provincie is daarom 
vrijstelling gevraagd om te mogen 
beginnen met de verbouwing.
Het complete winkelgedeelte van 
het gebouw zal worden gestript zo-
dat enkel de stalen parapluutjes en 
de houten balklaag met dakbeschot 
overblijven. De complete vloercon-
structie wordt verlaagd zodat een 
betere overgang vanuit de nieuwe 
winkel met het omliggende terrein 
wordt verkregen. Het nieuwe filiaal 
kent een transparant karakter met 
grote glazen gevels rondom.
Vanaf het nieuwe gebouw tot aan 

de reeds verlegde Urkhovenseweg 
wordt een nieuw parkeerterrein 
aangelegd waarbij in het kader van 
veiligheid rekening is gehouden 
met scheiding van voetgangers en 
bevoorrading van het nieuwe filiaal. 

Op het nieuwe terrein is ruimte 
gereserveerd voor afvalverzameling 
middels ondergrondse containers 
en wordt de mogelijkheid geboden 
voor het opladen van electrische 
auto’s. Helaas is de parkeerplaats 
tijdens Dutch Design Week 2019 
nog niet beschikbaar.

Marianne Jonker
Foto’s: Alexander van der Dussen
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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!



Uitreiking van 
de puzzelprijs bij 
supermarkt jumbo

Op 16 september is de prijs voor de puzzel 
aan winnares Henny Pas overhandigd. 
Deze vond plaats in de Jumbo supermarkt. 
Zij stellen nu maandelijks een pakket samen 
voor de winnaar van de puzzel. 

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

zaterdag 23 november de wijken 
’Karpendonk’ en ’Koudenhoven’ 
en de wijk ’Beauregard’ aan de 
Tongelresestraat.
Op zaterdag 30 november het 
oude gedeelte van Tongelre rond 
de Sint-Martinuskerk.

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

een rondgang door de wijken kan 
maken. Voor meer informatie over 
onze activiteiten, zoals een globaal 
tijdschema van de rondgang of 
meer informatie over de moge-
lijkheid om de Sint bij u thuis op 
bezoek te laten komen tijdens 
pakjesavond, kunt u op onze 
website terecht: www.sinterklaas-
vereniging-tongelre.nl.

Met vriendelijke groeten
namens het bestuur
D. Vermeulen Secretaris

sint-Nicolaasvereniging sint-Martinus

Vlooienmarkt
Op zondag 3 november bent 
u weer welkom op het terrein 
van Scouting St. Frans aan de 
Vuurvlinderstraat. Om 12.00 
uur begint de jaarlijkse vlooien-
markt die gratis toegankelijk is.
Op deze echte vlooienmarkt 
kun je nog spullen kopen voor 

zeer kleine prijsjes. Ook een 
hapje en een drankje zijn aan-
wezig. Heeft u nog spullen, we 
halen ze graag bij u op (het hele 
jaar door). Bel 2816186. 

Graag tot ziens op zondag 
3 november.
Scouting St. Frans
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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

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven



Op basisschool ’t Karregat zijn we 
met veel enthousiasme begonnen 
aan het nieuwe schooljaar. 
We zijn racend het nieuwe school-

jaar in gegaan, met op vrijdag een 
heuse raceday.
De oudervereniging had een mooie, 
spectaculaire activiteit georgani-
seerd: Nerdy Derby.
Tijdens de techniekworkshop van 
Jorg Duitsman hebben de leer-
krachten een eigen Nerdy Derby 
-auto gemaakt om daarna in de 
klas met de kinderen racewagens 
te maken. Van kosteloos materiaal 
werden hele mooie, snelle en/ of 
creatieve auto’s gemaakt. Elke leer-
ling kreeg dezelfde basismaterialen: 
een plankje, wielen en banden. De 
overige materialen werden ver-

zameld en op kunstzinnige wijze 
gebruikt. Met elkaar werden ideeën 
besproken en uitgeprobeerd. Zo had 
ieder een eigen auto om op vrijdag 
23 augustus deel te nemen aan: 
Raceday!
Hier moest de auto racen over een 
13 meter lange wedstrijdbaan. 
Het was een waar spektakel. 
Leerlingen en leerkrachten waren 
erg betrokken en hebben genoten 
en daarom past deze nieuwe werk-
wijze goed bij de manier van leren 
bij ons op school. 
Op naar een jaar waarin we nog 
meer techniek leren met onze 
nieuwe methode voor Wereldori-
entatie.

samen actief leren

sectie-C in het nieuws

Huisgezelschap
Vanaf het nieuwe seizoen is Carte Blanche door Park-
theater Eindhoven uitgenodigd om als huisgezelschap 
een keer per jaar samen met het theater iets te ontwik-
kelen of te laten zien. Het ene jaar een kleine voorstel-
ling, het andere jaar een grote, zoals ’Stedelingen’. Wij 
verheugen ons hierop! Het betekent voor Carte Blanche 
een nieuwe uitdaging. Het ene jaar Pand P een week-
end bestormen en het andere jaar een grote productie 
ontwikkelen met verschillende partijen zoals Parkthea-
ter, Lunetzorg en Dutch Happiness Week. Na het grote 
succes van ’Stedelingen’ is dit een mooie ontwikkeling 
en zijn wij erg blij dat wij met onze ’lastige talenten’ 
een keer in de twee jaar de grote zaal in het Parktheater 
mogen bezetten.

Jeugdgroep nieuwe start in januari 2020
Vanaf donderdag 9 januari start de jeugdgroep bij 
Carte Blanche. Deze groep is bedoeld voor mensen met 
een beperking en zonder beperking, het liefst dus een 
gemengde groep. De leeftijd is van 14 – 20 jaar.
Op de donderdagen van 16 – 18 uur wordt onder 
begeleiding van Johnny Mirer gewerkt aan een theater-
productie. We hebben ervoor gekozen om in blokken 
te werken. Elk blok bestaat uit 10 keer waarbij naar 
een kleine presentatie gewerkt wordt. Op de laatste 
bijeenkomst wordt deze vertoond aan publiek. De 
blokken kosten € 120,-. Ben je tussen de 14 en 20 jaar, 
heb je een beperking (of geen) en heb je erg veel zin om 
theater te maken, mail naar informatie@carteblanche.
nu of bel naar 040 2451739.

EXTRA NIEUWS 
Onze ruimte wordt tijdens de DDW in gebruik geno-
men door een groot aantal jonge designers onder de 
noemer YA!

Van 19 t/m 27 oktober wordt de hal overgenomen 
door zo’n 80 jonge designers die hun designs in de 
ruimte van Carte Blanche gaan tentoonstellen. In de 
foyer komt een cateraar die zorgt dat er een hapje en 
een drankje genuttigd kan worden. Kom vooral kijken 
en je verwonderen over al die innovatieve en creatieve 
jonge mensen!

Het is sowieso een aanrader om tijdens die week het 
terrein te verkennen en te zien wat er allemaal gebeurt 
en hoeveel bedrijfjes er actief bezig zijn op Sectie-C. 
Een kruip-door sluip-door waarbij je met al die kleine 
bedrijfjes kennismaakt.
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De overgebleven letters vormen een LAND IN AFRIKA

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 oktober 
2019 in het bezit te zijn van de redactie. Onder de goe-
de oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door Jumbo Pagelaan Eindhoven.

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

A.M.J. Van Bronswijk
Pagelaan 10

Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de 
prijs kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

 Pagelaan woordzoeker 
Oktober

ACCEPTABEL
ARREST
BOVENGEDEELTE
CONCURRENT
CONVENTIONEEL
COURANT
DOUCHECABINE
EERDAAGS
ENTSTOF
ESDOORN
FAILLISSEMENT

FLACON
GENDARME
GESTEENTE
HERKENNEN
INWONERAANTAL
MAANDVERBAND
MENINGSUITING
MIDDELBAAR
MOEFLON
MOTORBOOT
NEGATIE

NEIGEN
OPWAARDERING
ORGELMAN
OVERWINTEREN
PRIORITEIT
RECHTSPERSOON
SCHEPPING
SCHIM
STRENG
SWITCH
TELEFOON

TENEINDE
THEMATISCH
TOURNIQUET
TWIJFELEN
VETER
VILEIN
VOORRANG
WAPITI
WEERBERICHT
WEGENWACHT
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Ontdek de genezende werking 
van ontspanningsyoga! 

Volg eerst 
3 kennismakingslessen 

voor € 30,-
 

Aanmelden en info:
Corina van Dommelen  

’t Hofke 59  
5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl

15 
jaar

De Merckthoeve
Uw feest is ons visitekaartje!

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 57 18 51

Email: ronjavandermeulen@gmail.com



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


