
Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
55e jaargang nr. 11 - november 2019

Sint is weer
in het land,

En vult weer 
elke kinder-

hand!

Foto-impressie
Meesterbrein 2019

in ’t Oude Raadhuis

Sectie-C
Dutch Design Week

Aan de muur
van het oude kerkhof



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

 

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

info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

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

Geldig zolang de voorraad strekt.

GRIJP UW KANS!

  NU OF NOOIT!OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Volop
kortingen

OP=OP!
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van de Redactie
We herdenken...
De tijd gaat schrikbarend snel. Nog 
anderhalve maand en we sluiten 
2019 af, het jaar waarin we tijdens 
veel indrukwekkende plechtigheden 
hebben herdacht, dat 75 jaar gele-
den het zuiden van ons land bevrijd 
werd. Voor het noorden volgde de 
hongerwinter nog. 
Er zijn steeds minder mensen die 
de oorlog nog echt hebben meege-
maakt. Hun verhalen moeten we 
goed tot ons laten doordringen en 
opschrijven, zodat de jeugd, die 
de oorlogsellende van de Tweede 
Wereldoorlog alleen maar heeft 
leren kennen van horen zeggen, van 
foto’s en films, ook de emoties die 
daarbij horen, kan voelen. 

We herdenken...
Komend jaar bestaat ’Groot Eind-
hoven’ 100 jaar. In 1920 werden 
de dorpen Gestel, Stratum, Strijp, 

Tongelre en Woensel samenge-
voegd. We zijn een stad van dorpen 
geworden. De eigen identiteit van 
die dorpen is, volgens de burge-
meester, door de annexatie, niet 
echt veranderd. Wat Tongelre 
betreft, klopt dat zeker!

We herdenken...
Dat in mei 2020 RKVV Tongelre 
100 jaar bestaat. In 2017 waren 
de problemen erg groot. De club 
belandde door grote financiële pro-
blemen en door gebrek aan leden en 
vrijwilligers in zwaar weer.
Met twee gemotiveerde en actieve 
dames in het bestuur, werd er een 
gezonde doorstart gemaakt en door 
een stijgend aantal leden en veel 
vrijwilligers gaat het nu weer de 
goede kant op. Dus nieuwe leden 
zijn welkom.
Natuurlijk wordt in mei het 100-
jarig bestaan gevierd! 

Voetbalvelden RKVV Tongelre
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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



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

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

De Tjiftjaf
De tjiftjaf is geen grote eter
en ook voor de kleine tjiftjafjes
is een simpele maaltijd altijd beter
daarom eten ze alleen maar… liflafjes.

Typisch Tongelre

Kerstmarkt op z’n Oud-Tongelres
10 jaar kerstmarkt
100 jaar annexatie van Tongelre

Groot Eindhoven dat is toch pas in 
2020, horen we u denken. Klopt 
helemaal, maar de annexatie van 
Tongelre vond al een jaar eerder 
plaats. Vandaar dat de kerstmarkt 
op zaterdag 14 december in het 
teken staat van de aanloop naar 
Groot Eindhoven. Centraal staat 
de historische raadsvergadering 
anno 1919 met sleutelfiguren van 
destijds, zoals b.v. burgemeester 
Van Engeland. Met een knipoog 
nemen we u mee naar het belang-
rijke besluit om Tongelre op te 
heffen als zelfstandige gemeente. 
Met name Oud-Tongelre heeft 
haar dorpse karakter van voor 
1920 heel lang weten te behouden 
met markante plekken en even 
markante figuren als de ’Vette 
Hendrik’, pastoor Van Amstel, de 
’Bisschop’, jonkvrouw Mathilde, 
enz. Het zou best kunnen zijn dat 
u deze personen op de kerstmarkt 

van zaterdag 14 december a.s. 
zomaar tegen het lijf loopt. En hier 
blijft het niet bij, maar wat nog 
meer dan? Dat verklappen we niet. 
Kom zelf een kijkje nemen.

De locatie is uiteraard weer 
dezelfde, de Wasvenboerderij, 
 Celebeslaan 30, van 13.00 tot 
17.30 uur en natuurlijk met de 
vertrouwde activiteiten. Zo kunnen 
de (klein)kinderen die u van plan 
was mee te nemen, in de kas weer 
knutselen en kleuren en dit onder 
deskundige en vooral enthousiaste 
leiding. Er is een speurtocht die 
voor elke deelnemer altijd een ver-
rassing oplevert en zijn er dieren 
te bewonderen. Ook al spreekt 
het vanzelf, hapjes en drankjes in 
diverse soorten en smaken zijn 
er uiteraard in overvloed. Wat is 
een kerstmarkt zonder muziek? 
Precies, daarom brengen ver-
schillende muziekgezelschappen 
kerstliedjes ten gehore, uit alle 
tijden en streken. Dit alles om u in 
de juiste stemming te brengen. 
We zouden het bijna vergeten, 
maar bent u tegen die tijd nog op 

zoek naar een origineel kerst-
cadeau, dan kunt u terecht bij de 
vele creatieve standhouders die 
ook deze keer hun originele pro-
ducten weer met dezelfde geest-
drift aan u willen slijten. Maar 
ook als u alleen maar uit bent op 
een keigezellige kerstsfeer, dan is 
de kerstmarkt van 14 december 
aanstaande, de ’place to be’. 
Hebt u nog vragen over het een en 
ander, stuur dan een bericht naar:
kerstmarktouderaadhuis@hot-
mail.com.
Tot ziens op 14 december.
Oh ja, een witte kerst kunnen we u 
ook dit jaar niet beloven, wel een 
boel gezelligheid. 
Organisatie kerstmarkt
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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
Kim Ooms

Petra en ik groeiden op met dezelf-
de ouders en zusjes in dezelfde wijk 
en met veel gezamenlijke hobby’s, 
zoals scouting, tennis en de beuk. 
Dus toen ze vroeg of ik de wisselpen 
wilde, moest ik wel even nadenken 
waar ik over zou gaan schrijven, om 
niet twee bijna dezelfde verhalen te 
krijgen. Ook heb ik, net als Petra, 
twee dochters gekregen, die in de 
wijk Geestenberg zijn opgegroeid 
met heel veel buitenspeelplezier in 
de wijk.
Als ik dan ga terugdenken aan mijn 
eigen jeugd, valt er toch nog wel het 
een en ander te vertellen. In 1974 
verhuisde ik als 1 jarige dreumes 
met mijn ouders van Tilburg naar 
Eindhoven. Mijn vader werkte (zoals 
zoveel vaders in die tijd) bij Philips. 
We gingen op de Bussele, tegenover 
’t Karregat, wonen. En ’t Karregat 
is een gebouw dat, als ik er nu zo 
over nadenk, een rode draad in mijn 
leven geweest. Vanaf dat we op de 
Bussele kwamen wonen, leerde 

mijn opa mij zeggen „ik ben de 
schat van ’t Karregat”. En ik moet 
zeggen dat het eerste fotootje, dat 
van mij gemaakt is door een foto-
graaf in ’t Karregat als snipverkou-
den dreumes, ook best schattig is.
Als peuter ging ik naar de peuter-
speelzaal in ’t Karregat, die in die 
tijd te bereiken was via ’de kuil’. De 
kuil was het deel van ’t Karregat dat 

voor heel veel diverse activiteiten 
werd gebruikt, zoals zeskampen, 
carnaval, kerkdiensten, concerten, 
etc. Wat ik me kan herinneren van 

En dan krijg ik zomaar de wisselpen van mijn zusje, waar 
ik vroeger enorme ruzie mee kon maken en die nu samen 
met mij werkt voor dezelfde school, als een hele fijne 
collega en vriendin.

Kim Ooms

De kleuterklas met juffrouw Jacky

In de peuterspeelzaal
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de peuterspeelzaal, is dat er een 
heel mooi houten klimtoestel stond, 
die mijn vader in die tijd mee heeft 
gemaakt. Dit had blijkbaar zo’n 
indruk op mij gemaakt, dat ik vanaf 
toen bij elke brug die ik tegenkwam 
zei: „Papa maakt!”

Na de peuterspeelzaal, ging ik naar 
de Katholieke basisschool ’t Karre-
gat, waar ik bij juffrouw Jacky in de 
klas kwam. Juffrouw Jacky had heel 
mooi lang haar, waar ik als kleuter 
met mijn korte koppie alleen maar 
van kon dromen. En wat helemaal 
geweldig was, is dat wij met de hele 
klas bij haar op de bruiloft mochten 
komen. 

Twee jaar kleuterschool waren zo 
voorbij en na de zomer ging ik naar 
de eerste klas (wat nu groep 3 is). 
Het bijzondere aan ’t Karregat in 
die tijd was, dat alles in het ge-
bouw open was en er weinig muren 
waren. Vanaf de ene klas keek je in 
de andere klas en je kon ook zo de 
kuil inkijken. Het waren de jaren 
70 en de hele wijk Geestenberg was 
gebouwd in het teken van vrij-
heid, blijheid. Tussen de klassen in 
stonden hier en daar wel wat lage 
kasten, maar je kan je waarschijn-
lijk wel voorstellen dat het ook een 
enorme herrie was. Als de ene klas 
muziekles had en de andere klas 
moest rekenen, was de concentra-

tie ver te zoeken. Al snel kwamen 
er dan ook een soort harmonica 
deuren tussen de klassen en werd 
de kuil afgesloten van de school. De 
eerste verbouwing van ’t Karregat 
was een feit en er zouden er nog een 
aantal volgen.

Mijn basisschooltijd op ’t Karregat 
herinner ik me als een heerlijke tijd. 
In de pauzes speelden we buiten in 
het park en hadden we alle ruimte. 
Er waren geen hekken waar we bin-
nen moesten blijven. Bij mooi weer 
in de zomer, gingen de sproeiers in 
’het badje’ aan en konden we uren 
in het water en de modder spelen 
in de daarnaast gelegen zandbak. 

Het badje in het jaar 2000

De vier zusjes Zeskamp in de kuil
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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!



De zomers leken in die tijd eeuwen 
te duren en iedereen speelde de 
hele dag buiten tot de lantaarns 
aangingen. Van mobiele telefoons 
en computerspellen was nog totaal 
geen sprake.

Toen we wat ouder werden, waren 
de rock meetings die in ’t Karregat 
gehouden werden, erg interessant 
voor ons. Niet dat we daar als kind 
naartoe gingen, maar het publiek 
dat er kwam had een enorme aan-
trekkingskracht. 
Mannen met vetkuiven en vrou-
wen met enorme haardossen en 
petticoats aan. Er kwamen in die 
tijd ook veel Engelsen op af en die 
dronken behoorlijk wat bier. De 
sport was om zoveel mogelijk lege 
flesjes te verzamelen die ze overal 
lieten slingeren en die in te wisselen 
voor statiegeld bij de AH, die toen 
in ’t Karregat zat. Van het statiegeld 
gingen we snoep kopen bij de ben-
zinepomp achter ’t Karregat. 

Ook aan de lagere schooltijd kwam 
een eind en na de middelbare 
school en mbo ging ik samenwonen 
met mijn vriend in Stratum. Na 
een paar jaar in Stratum gewoond 
te hebben, wilden we toch graag 
terug naar ons vertrouwde Tongelre 
en kochten we ons eerste huis in 
de Condensatorstraat. Ruim een 
halfjaar na de verhuizing waren we 
getrouwd en kregen we onze eerste 
dochter Amber. Omdat we graag 
een tweede kindje wilden, gingen 
we op zoek naar een ruimer huis en 
vonden we die aan de Donk in de 
wijk Geestenberg. Niet lang nadat 
we op de Donk waren komen wo-
nen, werd ik gevraagd voor stichting 
Bussele e.o. Dit was een slapende 
stichting die ze nieuw leven in 
wilden blazen. Ik heb me aangeslo-
ten bij deze stichting en we organi-
seerden buurtfeesten, Halloween, 
paasspeurtochten en sinterklaas. De 
vergaderingen vonden plaats in VTA 
’t Karregat, dat zich toen bevond 

onder de ruimtes van de peuter-
speelzaal. 
Onze tweede dochter Milou werd 
geboren en ons gezin was compleet. 
Mijn beide dochters gingen ook in 
’t Karregat naar de peuterspeelzaal 
en later naar de basisschool. Op 
school ben ik actief geweest als klas-
senmoeder en als lid van de m.r., 
wat ik altijd met veel plezier heb 
gedaan. Maar ook de lagere school-
tijd van mijn meiden vloog voorbij 
en na de middelbare school zijn ze 
nu beiden aan het studeren en gaan 

ze binnen niet al te lange tijd waar-
schijnlijk definitief het nest verlaten. 
Mede door deze fijne wijk waar we al 
die tijd gewoond hebben en de fijne 
docenten die mijn dochters hebben 
gehad op school, zijn ze opgegroeid 
tot mooie, lieve en zelfstandige mei-
den waar ik en hun vader ontzettend 
trots op zijn. Ergens hebben we het 
als ouders ook wel goed gedaan, ze 
hebben zelf wel eens gezegd: „mam 
we zijn best goed gelukt’. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat je opvoeden 
niet alleen doet, maar met een hele 
gemeenschap. Dus voor ouders die 
nog aan het begin staan, het is een 
heerlijke wijk om je kinderen te 
laten opgroeien!

Graag geef ik de wisselpen door aan 
Sylvie Bogaerts. De dochter van Syl-
vie, Sam Woudsma, heb ik de hele 
lagere schooltijd van mijn dochter 
Milou, als derde dochter mogen 
beschouwen. Sam en Milou waren 
onafscheidelijk en zo leerde ik 
Sylvie kennen. Sylvie is een mooie 
vrouw die hard aan de weg timmert 
als zelfstandig ondernemer en veel 
mensen in de Geestenberg aan het 
sporten heeft gekregen.

Kim Ooms

Amber en Milou

Kim en Petra
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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



Paddenstoelen in overvloed.
Na alle droogte van afgelopen 
zomer is het dan toch gedaan met 
dit seizoen en heeft de herfst het 
overgenomen, en hoe!
Regenval zorgt er weer voor dat 
het bodemleven wat op gang komt 
met het zichtbare resultaat van 
allerlei soorten paddenstoelen. 
Je hebt paddenstoelen die op 
levend materiaal leven, de zoge-
naamde parasieten, een tonder-
zwam is er een soort van.
Je hebt er die van dood materiaal 
leven, de saprofyten bijvoorbeeld, 
elfenbankjes. En je hebt padden-
stoelen die in symbiose leven met 
planten en bomen, Mycorrhiza 
heet dat, met een moeilijk woord.
De wortels van de planten en van 
de paddenstoelen helpen elkaar 
ondergronds aan opneembare voe-

dingsstoffen. Een goed voorbeeld 
is de berkenboom en de vliegen-
zwam.

Als je paddenstoelen bekijkt, zijn 
ze verschillend in bouw. Je hebt 
er met plaatjes, gaatjes, buisjes, 
met steel en hoed, lijkend op een 
aardappel, noem maar op. En dan 
die mooie kleuren. Giftig of niet.
Oud natuurkenner Loek Ketelaars 
riep wel eens: 
„Alle paddenstoelen zijn eetbaar, 
sommige maar één keer!” Haha 
die blijft goed!
Laat ze maar lekker in het bos 
groeien, dat is het veiligste en dan 
kunnen we er allemaal van ge-
nieten en vooral de dieren die wel 
weten welke ze kunnen eten.
Paddenstoelen fotograferen is ook 
zeer leuk om te doen. Het mooie is 

om ze net op een andere manier 
op de foto te zetten.
Je kunt de foto’s van heel dichtbij 
nemen, of van onderen. Wat je 
ook kunt doen, is een ander object 
erbij toevoegen wat een heel leuk 
effect kan geven.
Probeer het ook eens met je 
mobieltje, die heb je toch meestal 
bij je.
Wel moet je natuurlijk niet de 
zaak vertrappen, dus met respect 
voor de natuur.
Nu deze natuurwijzer verschijnt 
zal het wel een heel eind gedaan 
zijn met de paddenstoelen en 
anders is het zeker een leuk idee 
voor volgend jaar.
Succes en fijne herfst verder.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer

EekhoorntjesbroodDe vliegenzwam
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verenigingen
Aan het woord

Zondag 17 november is het zover.
Dan begroeten wij onze nieuwe 
Hoogheid voor het komend carna-
valsseizoen.
Zoals gewoonlijk zal dit plaatsvin-
den in onze residentie de Merckt-
hoeve aan de Urkhovenseweg in 
Tongelre.

Onze huidige prins Sorento zal 
plaatsmaken voor een nieuwe 
Hoogheid.
U bent van harte welkom om dit 
met ons mee te maken...
Aanvang 13.30 uur.

KV de Tongelreepers

prinswisseling Carnavalsvereniging 
de Tongelreepers

CA
RN

AVALSVERENIGING

D
E  T O N G E L R E E P E R

S
Het wereldwijde JOTA/JOTI 
weekend in oktober was gaaf ! 
Jungle-vlogster Evi ScoutTutorials 
heeft alles vastgelegd op video, wat 
helemaal van deze tijd is.

Op onze parkeerplaats stond de 
Technobiel: een vrachtwagen van 
19 meter lang, 16 meter breed en 
36 ton zwaar. De Technobiel zat 
helemaal vol techniek-ontdek-
dingetjes. Van een 3D printer, een 
cv-ketel installeren tot energie 
opwekken. Wauw, wat was dat cool!

Er is ook geëxperimenteerd met 
Augmented en Virtual Reality. 
De kids hebben een robot mogen 

ontmoeten, vliegangst overwonnen 
en parachute gesprongen van de 
Hoover Dam. 

Daarnaast hebben we met groepen 
in Eindhoven contact gemaakt via 
old skool zendapparatuur. Dat is 
nog eens wat anders dan FaceTime! 
De portofoons waren ook volop in 
gebruik tijdens verstoppertje in de 
wijk en Crazy88 met verschillende 
WiFi-punten. 

In Tongelre is een dronezoektocht 
gehouden. En ja, de drone is (geluk-
kig) gevonden! 
Ook was er een op afstand bestuur-
bare auto die je alleen kon besturen 

met een VR-bril. Onze zandbak is 
nog nooit zo goed bekeken! 

Nieuws van scouting De Doornakkers

COnTACT
Blokhut de Wierde (pyramide), 
Urkhovenseweg 27, Eindhoven 
Telefoon: 06 - 53 99 33 85 
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
naar 040 - 281 12 75).
E-mail: info@doornakkers.com 
Internet: doornakkers.com
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Op zondag 17 november zal het 
Sint-Martinusgilde Tongelre haar 
Patroon herdenken.
De dag zal begonnen worden om 
9.30 uur met een H.Mis in de Sint-
Martinuskerk.
Na de H.Mis zal de eed van het ker-

kelijk gezag hernieuwd worden en 
zal er een vendelhulde plaatsvinden.
Na de rondgang rondom het Hofke 
zal deze dag  verder voortgezet wor-
den in het Gildehuis in de Bogten.
Onze tamboer Dennis Vermeu-
len is 25 jaar gildelid en zal daar 

gehuldigd worden. Het Gilde hoopt 
dat we terug kunnen kijken op een 
mooie Patroonsviering.
 
Met vriendelijke gildegroet, 
Dinie van de Voort, 
Oud-Deken, secretaris.

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

patroonsviering 
sint-Martinusgilde Tongelre

Dahliaclub st. Martinus
Eind november, onze knollen zijn reeds opgeslagen 
in de knollen container. Ondanks een slechte start 
door de warmte en droogte hebben de maanden 
september en oktober onze tuin heel veel bloemen 
opgeleverd.
Eind oktober zijn wij begonnen met rooien en onze 
tuin stond werkelijk nog in volle bloei.
We hebben een goed jaar gehad; een prachtige show 
in het gebouw van Orka en ook een gezellige open 
dag in de tuin.
We hebben de afgelopen maand een grondonder-
zoek laten uitvoeren en aan de hand van dit onder-
zoek zal een bemestingsplan gemaakt worden, zodat 
we de komende jaren weer een prachtige en gezonde 
tuin hebben. Als u thuis ook dahlia’s in uw tuin 
hebt kunt u die ook rooien en opslaan, maar met de 
zachte winters kunt u ze ook in de grond laten zit-
ten, u moet ze dan wel afdekken met wat bladeren. 
In het voorjaar kunt u ze er het beste uit halen om 
ze eventueel te scheuren, anders krijgt u te grote 
knollen. Gaat u ze wél opslaan, dan moet u er op 
 letten dat ze niet tochtig staan én vorstvrij zijn.

Bestuur dahliaclub St. Martinus

13



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

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

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

’t Hofke 137 | Eindhoven 
040 2812764

info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

maar misschien nog niet in uw haren!Het is nu toch echt herfst,
Chestnut – Hazelnut – Caramel – Brown – Honey -  prachtige herfstkleuren voor je haar



15

Er zijn maar weinig mensen in 
Eindhoven en omstreken, die nog 
nooit van RKVV Tongelre hebben 
gehoord; een van de oudste en 
bekendste amateurvoetbalclubs 
in Eindhoven. En de ENIGE in 
Tongelre.

In 1987 ben ik bij deze prach-
tige club terechtgekomen. En wat 
meteen opviel waren de gezellig-
heid, de sfeer, de sportiviteit, het 
familiegevoel en de brede aanhang 
in het stadsdeel Tongelre. Ik heb er 
25 jaar met veel plezier gevoetbald, 
maar moest in 2012 helaas een tus-
senstop maken vanwege mijn werk 
in het buitenland. Nu ben ik weer 
terug op het oude nest en in die tus-
senliggende jaren is er veel gebeurd.

RKVV Tongelre heeft in 2017 op 
de rand van de afgrond gebalan-
ceerd en velen twijfelden aan haar 
bestaansrecht. De crisis van 2008 
zorgde ervoor dat de bouw van 
Berckelbosch stil kwam te liggen, 
zodat de aanwas van nieuwe leden 
stagneerde. Ook het geplande 
hoofdveld ging niet door, waardoor 
de wel aangelegde tribune nog 
steeds wacht om bezet te worden. 
Nu is echter de weg omhoog weer 
ingezet en dit is vooral te danken 
aan vele nieuwe vrijwilligers en een 
nieuw bestuur dat met enthousi-
asme achter een gezonde begroting 
aan jaagt. Ook de Eindhovense poli-
tiek heeft zich gerealiseerd dat deze 
sportclub in Tongelre onmisbaar 
is en erkent dat RKVV Tongelre 
de laatste 10 jaar behoorlijke pech 
heeft gehad, puur door de econo-
mische situatie. Er is nu een grote 
kans ontstaan dat het hoofdveld 
in 2022 gerealiseerd zal zijn. Ook 
Berckelbosch gaat nu verder uitbrei-

den richting het Tongelre-park. En 
dat allemaal vlak voor het 100-jarig 
jubileum in 2020.
RKVV Tongelre wil niet langer 
alleen een voetbalclub zijn. Om 
meer leden te trekken, wil Tongelre 
vooral meer zichtbaar worden in de 
wijk, want dat heeft er de afgelopen 
jaren nog weleens aan ontbroken, 
puur door een gebrek aan man-
kracht. Nu zijn er samenwerkingen 
ontstaan met maatschappelijke 
organisaties waaronder de PSV 
Foundation dat de hoofdvestiging 
op het sportpark heeft, jeugdwerk 
Dynamo gebruikt het sportpark als 
buitenlocatie voor de activiteiten 
vanuit buurtcentrum De Toeloop, 
het Summa-college gaat taallessen 
houden in de kantine en er wordt 
gesproken met kinderopvang Nuna 
over een dependance. 
Ook krijgt de club nu een rol-
stoelhelling, waardoor nog meer 
mensen het park met gemak kun-
nen betreden. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat het sportcomplex een 
soort openbaar park wordt, waar 
alle wijkbewoners terecht kunnen 
om te bewegen. De uitdaging is 
wel dat voor veel activiteiten het 
bestemmingsplan moet worden 
gewijzigd, speciaal voor de club, 
maar er heerst weer optimisme: de 
betreffende wethouder zorgt dat er 
gebeurt wat er afgesproken wordt. 

Voetbalclub Tongelre leeft dus weer 
op. Met op de teller een aanwas 
van 30 procent nieuwe voetballers 
in 2 jaar! Er zijn nu twee zaalvoet-
balteams, vier senioren- en acht 
jeugdteams actief, bestaande uit 
26 nationaliteiten. Het ledenaantal 
zit nu rond de 350, met als doel 
om dit binnen 5 jaar naar de 500 te 
trekken.

Het begint weer een beetje te bor-
relen en te bruisen. Dat is ook te 
danken aan de wekelijkse trainin-
gen van de Oldstars en de jongeren 
van Tongelre United; beiden onder 
leiding van de PSV Foundation. 
En niet onbelangrijk: een centrale 
functie van het sportpark op het 
gebied van bewegen voor het stads-
deel Tongelre gooit hoge ogen bij de 
gemeente Eindhoven en de partners 
in de buurt.

Een van de drie oudste voetbalor-
ganisaties in Eindhoven was 2 jaar 
geleden op sterven na dood. Zelfs 
het 100-jarig bestaan in 2020 leek 
onhaalbaar. Nu zijn er weer volop 
kansen. De nieuwbouw is in volle 
gang en Sportpark Tongelre kan het 
stadsdeel voorzien van activiteiten 
voor jong en oud. Want welke wijk 
heeft zo’n mooie accommodatie 
voor de deur?

De jubileum-commissie is onder-
tussen druk bezig om er in mei 
2020 een waar spektakel van te 
maken en natuurlijk zijn nieuwe 
vrijwilligers en leden van harte 
welkom. Vanaf nu zult u maande-
lijks op de hoogte worden gehouden 
van het reilen en zeilen van RKVV 
Tongelre.

En ik? Ik blijf voor de rest van mijn 
leven trouw aan deze bijzondere 
club.

Peter Laurier

ons Tongelre
Dat komt weer bovenaan



Lokaler kan eigenlijk bijna niet!
In het Wasvengebied op de vrije 
 akker tegenover de boerderij, heb-
ben we het afgelopen jaar rogge ge-
teeld. De hele zomer kon je tussen 
het graan wandelen over het pad.
Een graanveldje eigenlijk tegen het 
centrum van Eindhoven met uitein-
delijk een mooie oogst.
Bijna 2000 kilo graan en 280 balen 
stro en alles biologisch zonder be-
strijdingsmiddelen is de opbrengst.
De rogge laten we steeds malen bij 
de Gennepermolen, omdat deze een 
speciaal keurmerk heeft om biolo-
gisch te mogen malen.

Van het meel maken de bakkers 
van ’t Wasven en hun deelnemers 
er een heerlijk, eerlijk, voedzaam 
brood van. ’t Akkertje noemen we 
het brood, van eigen bodem dus en 
de smaak is voortreffelijk. Moet je 
proeven!
Een deel van de rogge gaat naar de 
Blije Big, een biologische varkens-
houder op het Bokt. 
Er is ook weer een akker ingezaaid 
met dit graan bij de Warande en 
bij de Eindhovense stadsbrouwerij 
wordt er ook weer lekker geurig bier 
van gebrouwen. Hoe dicht bij huis 
kun je het allemaal hebben.

Het stro is eigenlijk een bijproduct, 
maar zeer bruikbaar in de moestuin 
de stal of het konijnenhok. Dan heb 
ik nog een nieuwtje. Een grote wa-
gen heeft het stro opgehaald en er 
wordt van het Tongelrese stro op dit 
moment ook nog een huis gebouwd 
in Dussen.

Binnenkort ga ik een bezoekje 
brengen aan het huis om te kijken 
hoe het eruit ziet en hoe onze 
Tongelrese strobalen zijn verwerkt.

Wordt vervolgd.
Kees van Grevenbroek

’t Akkertje made in TongelreRogge gaat in zakken

Stro voor een huis in Dussen

made in Tongelre
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Buurt in Bloei is voor steeds meer 
mensen in de wijk bekend. Via 
huisbezoeken, vrijwilligersplekken 
of door contact met een van de 
verbinders. Buurt in Bloei is een 
onderdeel van WIJeindhoven. Het 
is mogelijk dat je via een generalist 
over Buurt in Bloei hoort.

In een eerdere editie van rond 
’t Hofke heb je al kennis gemaakt 
met Alex en Ruud, twee verbinders 
die contact leggen met inwoners 
in de wijk, met mensen in gesprek 
gaan en samen met jullie op zoek 
gaan naar het opzetten van mooie 
dingen in de buurt. 

Ontwikkelplaatsen
Naast gesprekken met inwoners 
leggen we via Buurt in Bloei con-
tact met verenigingen, organisa-
ties, bedrijven en stichtingen in 
de wijk. Samen met hen willen 
we een netwerk opzetten waar 
inwoners iets kunnen doen om 
(weer) bezig te zijn, nieuwe dingen 
te leren en zich te ontwikkelen. 
Dit noemen we ’ontwikkelplaat-
sen’. Voorbeelden van ontwikkel-
plaatsen zijn ’t Oude Raadhuis en 
wijkcentrum Orka. Zij draaien vol-
ledig op vrijwilligers, die het leuk 
vinden om met en voor anderen 
iets te doen. Er zijn verschillende 
activiteiten waarbij wijkbewoners 
aansluiten. Andere voorbeelden 
zijn verzorgingshuizen, een voet-
balvereniging of koffiehuis. 
Bij een ontwikkelplaats krijgen 

buurtbewoners hulp bij taal, kun-
nen ze ondersteuning krijgen bij 
het beheer van een gebouw, het 
begeleiden van ontmoetingsacti-
viteiten of helpen in de bediening. 
Ook het opzetten van nieuwe 
activiteiten is mogelijk.

Wat we doen?
We zijn doorlopend op zoek naar 
nieuwe plaatsen in de wijk waar 
talenten van inwoners tot bloei 
kunnen komen. Daarover gaan we 
graag in gesprek. 
Met buurtbewoners onderzoeken 
we waar interesses liggen. We 
vragen hen bijvoorbeeld: „Wat doe 
je al en wat zou je graag (meer) 
willen?” „Welke talenten heb 
je en hoe kun je die inzetten?” 

Samen gaan we op zoek waar in 
de wijk deze talenten het best tot 
hun recht komen. Zo komen we 
tot een passende match tussen 
buurtbewoner en ontwikkelplaats.

Kom tot Bloei Training
In de volgende editie van rond 
’t Hofke lees je meer over de Kom 
tot Bloei training. Deze training 
is ontwikkeld door WIJeindhoven 
om inwoners te helpen hun 
talenten te herkennen en te 
ontwikkelen.
Ben je nieuwsgierig geworden naar 
wat Buurt in Bloei voor jou kan 
betekenen?

Neem contact met ons op:
E-mail: tongelrecentruminbloei@
wijeindhoven.nl.
Telefoon: 040-2388998.

Meer informatie kun je vinden op 
www.wijeindhoven.nl/buurtin-
bloei.

buurt in Bloei

Ontwikkelplaatsen

V.l.n.r.: Wil Vugts (verbinder), Thomas Tijssen, Annie Maas, Ruud van 
Heugten, Remco van Steenoven en Alex van de Rakt (generalist/verbinder).
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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

Plasmalift 
is een liftende procedure zonder plastische chirurgie!

Mogelijkheden
• Bovenooglid correctie
• Onderooglid correctie
• Kraaienpootjes
• Fronsrimpel
• Mondrimpels (rookrimpels)
• Verslapping van de hals/ kaaklijn

Ooglidcorrectie normaal 2 375.-
nu met kennismakingskorting   2 250.-

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Plasmalift

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524

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 



U loopt in een stad en hoort de 
klanken van een orkest dat repe-
teert, een mooi beeld toch? Vaak is 
dit in een oud gebouw, soms zelfs 
nog ’Harmonie’ geheten. Waar 
komt die naam vandaan en wat is 
het verband met huidige harmo-
nieën?

2019 is het jubileumjaar van het 
EM en gedurende dit jaar besteden 
we aandacht aan de geschiedenis 
van onze vereniging. Dit keer: de 
repetitieruimtes.

De geschiedenis van de repetitie-
ruimtes van de Tongelrese har-
monieën leest als een beschrijving 
van de cafés van Tongelre. 
Zo begon de eerste harmonie 
in 1919 bij het café van Melis-
Sengers aan de Tongelresestraat 
235. Maar er is ook gerepeteerd 
in café Klein Tongelre en in De 
Korenbeurs. 
De bijnaam ’het zatte harmonieke’ 
heeft niet persé met de locatie 
van de repetitie te maken. Die 
naam ontstond doordat harmonie 

Amicitia regelmatig op zondag-
middagen de wielrijders op de wie-
lerbaan bij de Karpendonkse Plas 
muzikaal ondersteunde. Omdat 
die wedstrijden gewoonlijk nogal 
lang duurden en omdat muziek 
maken een nogal dorstopwek-
kende aangelegenheid was, kwam 
niet iedereen nuchter thuis...
In een aantal steden staat een 
 harmoniegebouw (vaak ook met 
die naam), maar in Eindhoven 
niet. Overigens zijn die gebou-
wen ook niet gebouwd voor de 
harmonieën: in de 19e eeuw 
ontstond er in de grote steden 
behoefte aan een gebouw waar 
muziek uitvoeringen en -repetities 
gehouden konden worden, vaak 
ook met een lees- en biljartzaal 
voor (heren)sociëteiten. Harmo-
nieën ontstonden veelal later en 
repeteerden vaak elders.

Harmonie De Eendracht repeteer-
de lang in café De Korenbeurs op 
de Tongelresestraat 339 (hier zit 
nu een sportschool). Wanneer er 
echter een nieuwe kastelein komt, 

ontstaat er onvrede. Hij maakt het 
de harmonie ook niet makkelijk: 
op de winteravonden vertikt hij 
het bijvoorbeeld om de kachel 
in de repetitiezaal aan te steken. 
Besloten wordt om te verhuizen 
naar het parochiehuis op de hoek 
van Bloemfonteinstraat en Paul 
Krugerlaan. Uiteindelijk wordt 
 gekozen voor gemeenschapshuis 
De Ronde waar de harmonie in 
1992 gaat repeteren. En waar u 
ons nog steeds kunt vinden.

Wilt u ook eens verrast worden 
door de klanken van een repete-
rend orkest? Kom dan vooral langs 
aan de Tongelresestraat 146 op 
maandagavond.

EM 100 jaar: de repetitieruimtes

De eerste repetitieruimte in het café van Melis-Sengers aan de 
Tongelresestraat 235
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Sectie-C
Dutch Design week 2019

Als je het terrein van Sectie-C 
opwandelt zie je aan je rechterhand 
de portiersloge, die omgetoverd is 
tot een knusse koffietent. Zo te zien 
zijn er genoeg bezoekers die zin 
hebben in een warm drankje. Op 
deze zonnige herfstmiddag zitten 
de pop-up terrasjes aardig vol. In 
de werkplaatsen word je verrast 
door de diversiteit van ontwerpen. 
Een expansiekruk, gemaakt van een 
afgeschreven expansievat had ik 
nog nooit eerder gezien. Er wordt 
goed nagedacht over duurzaam-

heid. Dit vind je onder andere terug 
in de nomadenwoning waarvan 
het productieproces gedeeltelijk te 
volgen is. De isolatielaag bestaat uit 
stroken geribbeld karton en de bui-
tenkant is bekleed met multiplex. In 
de hal van Carte Blanche heeft een 
aantal jonge ontwerpers hun pro-
ducten mooi uitgestald. Ze vertellen 
maar wat graag over het tot stand 
komen van hun ontwerp. Bij de 
maquette van een logeerhuis voor 
dementerenden krijg ik uitleg over 
het belang van verbondenheid van 

de mens met de natuur. Er zijn ver-
schillende looproutes door het huis 
mogelijk en door de grote ramen 
haal je de groene omgeving naar 
binnen. In een van de hallen vindt 
de opname plaats van het kunst-
programma “De toekomstbouwers” 
van de VPRO. Dit programma werd 
in dezelfde week uitgezonden op 
NPO 2. Het was alle dagen gezellig 
druk op Sectie-C en de elektrische 
taxi’s met dakversiering fleurden 
het straatbeeld van Tongelre op.
Ans Verheijen
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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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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



Een volle soep voor in het najaar

Zuurkool roomsoep met gerookte paling

Ingrediënten voor 4 personen
* sjalotje
* 20 gr vloeibare bakboter
* 1/2 Spaanse peper
* 250 gram zuurkool
* 1 afkokende aardappel
* 1 teentje knoflook
* 13 gram kippenbouillonpoeder
* 3/4 liter water
* 1 eidooier
* 5 ml kookroom
* 1 eetlepel peterselie
* klontje roomboter
* paling

Bereiding
1  Snipper het sjalotje en fruit in de bakboter glazig. 

Verwijder de zaadlijsten uit de peper en hak het zeer 
fijn. Schil de aardappel en snijd in kleine blokjes.    
Spoel de zuurkool kort onder stromend water en 
knijp ze dan goed uit.

2  Breng de zuurkool met 3/4 liter water aan de kook, 
samen met de bouillonpoeder.  
Voeg de aardappelblokjes, het pepertje, gefruit 
sjalotje en de uitgeperste teen knoflook toe. Laat de 
zuurkool 45 minuten op een zacht pitje garen.

3 Neem de soep van het vuur en pureer de soep.

4  Snijd voor de garnering 3 stukjes palingfilet van  
3 cm, 3 per persoon en zet koel weg.  
Snijd de rest van de paling fijn.

5  Zeef de soep en doe er de rest van de paling bij. 
Laat even aan de kook komen en pureer met de staaf-
mixer de soep fijn.  
Niet meer zeven. Controleer de smaak en, indien 
te zuur, eventueel wat aanzoeten met b.v. honing. 
Indien te dun wat binden met wat bindmiddel.

6  Breng de soep aan de kook en haal deze van het vuur. 
Klop de eierdooier met de kookroom, klop er een 
schep hete soep door. Roer het mengsel door de rest 
van de soep en roer het klontje roomboter door de 
soep. De soep NIET meer laten koken.

7  Schep de soep in hete soepkommen.  
Versier de soep met de 3 reepjes paling. 
Strooi er wat gehakte peterselie over.

Lekker met een warm stukje stokbrood of geroosterd 
brood.

Geniet ervan.
Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

Sinds kort zijn er in Eindhoven 27 
nieuwe bushaltes voor Bravoflex. 
Ook in de gemeentes Waalre en 
Veldhoven zijn er extra haltes ge-
komen. Zo zijn meer plekken in de 
stad goed bereikbaar met het open-
baar vervoer. Er zijn bijvoorbeeld 
haltes gekomen op de terreinen 
van het crematorium en sportpark 
Hondsheuvels. 
Ook zijn er nu haltes in Waterrijk 

(Meerhoven), bij de IJzeren Man en 
op het Campina terrein.
 
Bravoflex gratis proberen
Bravoflex is een flexibele vervoer-
service op afroep die zonder vaste 
route rijdt van halte naar halte. 
Er is dus géén dienstregeling. Je be-
stelt Bravoflex gemakkelijk via een 
app, website of door even te bellen. 
Je reserveert een zitplaats in een 

voertuig en bepaalt zelf wanneer je 
bij welke halte wordt opgehaald en 
naar welke halte je reist.  Het kan 
zijn dat je het voertuig moet delen 
met andere passagiers. Maar dat 
doen we alleen als jouw aankomst-
tijd niet in gevaar komt. Heb je nog 
geen gebruik gemaakt van de twee 
gratis probeerritten? 
Dat kan nog steeds! 

Meer informatie vind je op 
www.bravoflex.nl

Extra bushaltes voor bravoflex
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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
Meesterbrein 2019

25 oktober werd in ’t Oude Raadhuis editie 2019 
van Meesterbrein georganiseerd. Deze pubquiz was 
met 14 teams zo’n groot succes dat de organisatie 
plannen heeft om deze quiz 2x per jaar te gaan 
houden. Glorieuze winnaar van Meesterbrein 2019 
was team ’Het zwarte schaap’, bestaande uit:  
v.l.n.r. Stijn Verheijen, Ans Verheijen, Bernice Ver-
heijen, Annemarie van Laarhoven en Gerard Meijer.
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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 15 november 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. 
’Een Man die Ove Heet’ (2016) is een tragikomedie 
over een 59-jarige Zweedse mopperpot die in zijn buurt 
streng toeziet op het naleven van de regeltjes. Als zijn 
nieuwe buren per ongeluk zijn brievenbus omverrijden 
blijkt dat het begin van een onverwachte vriendschap, 
die Ove de mooie kant van het leven weer laat zien.

Gezellige avond met film 
en hapjes
Op vrijdagavond 20 december 
organiseren we weer een gezel-
lige avond in ’t Oude Raadhuis. 
Let op! Gewijzigde aanvangstijd 
19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur.
We vertonen de film ’Amadeus’ 
(1984)
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Activiteiten agenda t/m december 2019

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

Kerstknutselen 
Woensdag 18 december gaan de Kreakids weer 
knutselen in het Oude Raadhuis.
Ook zin om mee te doen? Dan zijn jullie van harte 
welkom op ’t Oude Raadhuis en wel van 14.00 uur 
tot 15.30 uur. We gaan er een leuke middag van 
maken. ’t Oude Raadhuis nodigt jullie uit en daarom 
is de toegang gratis.
Je moet je wel aanmelden want het is niet leuk als 
we kinderen moeten teleurstellen. Natuurlijk mogen 
jullie je creatie(s) mee naar huis nemen.
Aanmelden bij Ood Brans: oodbrans@on.nl
tel: 040-281 42 28/06-83 36 64 02

 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.

 Kerstbrunch
2e Kerstdag 26 december van 11.30 tot 14.00 uur. 
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle kerstbrunch in 
’t Oude Raadhuis. Kosten € 7,50. De zaal is open 
om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 18 november bij ’t Oude 
Raadhuis tussen 9.00 en 12.00 uur of even bellen 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

reserveer
Nú je 

Tafeltje!
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Orka heeft Sinterklaas weer uitgenodigd!

Op zondag 1 december van 13.00-15.00 uur.
Sinterklaas komt bij ORKA! Gezellig samen met de Sint 
liedjes zingen met een drankje en natuurlijk snoep-
goed!
Wij hopen dat jullie allemaal komen. We gaan er een 
mooi feest van maken!!
Deelname kost 2 euro. Je moet je even van tevoren 
opgeven, zodat Sinterklaas niemand vergeet. 

Opgeven
Op de dinsdagen 12 en 19 november tussen 19.30 en 
20.30 uur bij ORKA, Broekakkerseweg 1.
Je kunt ook een briefje met de naam van je kind, leef-
tijd, bijzonderheden/hobby’s en het telefoonnummer 
van de ouders (voor bevestiging van de inschrijving) 
met 2 euro in een envelop in de brievenbus doen bij 
ORKA op de Broekakkerseweg 1.

Tot dan!

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,-. 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 €6,-. Om mee te kunnen eten 
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 klaarstaan! Iedereen is welkom 
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!

Nieuwe Gevel!

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

nieuwe gevel
Komende week wordt er hard gewerkt aan een 
nieuwe achtergevel bij Orka, beter geïsoleerd en 
een lichte kleur. Onze gebruikers hebben wel even 
last, waarvoor excuus, maar het wordt alleen maar 
mooier en comfortabeler!

Terugblik:
Wat hadden we op zondag 29 september weer een 
geslaagd Wijkfeest Geestenberg!
Dit jaar werd het gehouden bij Activiteitencentrum 
Orka, aan de Broekakkerseweg 1.
Het was wederom een wijkfeest met geweldige mu-
ziek, lekker eten, leuke buren en natuurlijk de Bingo!

Sponsor Kerstdiner 
Op woensdag 11 december kun je gezellig met an-
dere mensen uit de wijk deelnemen aan het Sponsor 
Kerstdiner. Voor maar € 15,- een heerlijk 5-gangen 
diner! Vol =Vol, dus reserveer snel die laatste plaat-
sen via cook4u.orka@gmail.com.

Club noordpool
Op zaterdagavond 14 december Club Noordpool, 
de coolste kerstshow van Tongelre!
Natuurlijk weer met livemuziek uit de wijk en aan-
sluitend een supergezellige feestavond! 
Thema: De kleuren van de Kerst. 
Locatie: Club C op Sectie-C
Club Noorpool, ijskoud de leukste!
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur

Openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za: 11.00-18.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

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

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!
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politie Up-date

Afgelopen maand hebben we in 
heel Tongelre een aantal preventie 
avonden gegeven. 

Bewoners van Tongelre ontvingen 
een wijkinfo en konden zich opge-
ven om bij deze avonden aanwezig 
te zijn. Gelukkig werd hier goed 
gebruik van gemaakt. In de wijkinfo 
stond dat er in 2018 een flinke 
toename is geweest van het aantal 
inbraken. Dit was wat ongelukkig 
geformuleerd. Ook in 2018 was er 
namelijk een afname van het totale 
aantal woninginbraken ten opzichte 
van 2017. Echter waren er in de 
laatste 6 maanden van 2018 300% 
meer inbraken dan in de eerste 6 
maanden van 2018. Ondanks deze 
flinke stijging van woninginbraken 
in de tweede helft toch een afname 
ten opzichte van 2017. 
Toch wilden wij een preventie-
avond houden om ervoor te zorgen 
dat in de donkere maanden van 
2019 een flinke daling zou zijn 
van het aantal woninginbraken ten 
opzichte van 2018. 
Zoals gezegd was de opkomst op 
alle avonden goed. Er werd voor-
lichting gegeven ten aanzien van 
woninginbraken, babbeltrucs en 
veilig omgaan met financiën. Op 
alle avonden waren ook mensen 
aanwezig van Team Veiligheid van 
de gemeente Eindhoven. Zij gaven 
allerlei voorlichting over onder 
andere goed hang- en sluitwerk en 
camera systemen. 

In 2019 is een flinke daling van het 
aantal woninginbraken te zien tot 
nu toe. Helaas zijn er toch nog en-
kele bewoners slachtoffer geworden 
van een (poging tot) woninginbraak. 

Enkele tips: 
*  sluit ramen en deuren
*  deur altijd op het nachtslot om 

hengelen en flipperen te voorko-
men

*  laat je woning er herkenbaar uit-
zien, gebruik tijdschakelaars

*  licht je buren in als je (tijdelijk) 
weg bent. 

Meer tips op www.politie.nl en 
www.politiekeurmerk.nl.

Naast voorlichting over woningin-
braken werden ook tips gedeeld op 
het gebied van babbeltrucs, veilig 
omgaan met financiën en veilig pin-

nen. We zien helaas bijna dagelijks 
slachtoffers vallen op het gebied van 
babbeltrucs. 
Laat niet zomaar iedereen binnen. 
Laat je niet afleiden tijdens het pin-
nen. Door het tonen van filmpjes 
van slachtoffers werd de bewust-
wording en alertheid van bewoners 
uit Tongelre vergroot. 
Op deze manier hopen wij dat er in 
Tongelre minder bewoners slacht-
offer worden van babbeltrucs en 
bijvoorbeeld diefstal van pinpassen.
Op www.youtube.nl zijn diverse 

filmpjes te vinden over senioren en 
veiligheid. Kijk hier eens naar!
Verder willen wij u nog melden dat 
er een nieuwe wijkagent komt wer-
ken in Tongelre, Geestenberg. 

Vanaf december zal de huidige 
wijkagent, Joost Verhoeven, zijn 
werkzaamheden voortzetten in 
Lakerlopen en Villapark. Joost blijft 
dus werkzaam in Tongelre. In de 
wijk Geestenberg zal vanaf decem-
ber Michael van Aerle zijn opwach-
ting maken. Michael zal zichzelf op 
een later moment aan u voorstellen. 
Volgt u de wijkagenten van Tongelre 
al op Instagram? wijkagentronald_
eindhoven, wijkagentjoost_eindho-
ven, wijkagentjeroen_eindhoven. 

Ronald van den Heuvel (’t Hofke) 
Joost Verhoeven (Geestenberg)

preventie avond inbraken, 
senioren en veiligheid.



In deel 1 legde Rindert Brouwer ons 
uit hoe bijzonder het Martinuskerk-
hof is en lichtte hij de plattegrond 
van deze begraafplaats toe. In dit 
deel wandelt hij met ons tussen de 
graven en wijst ons op de symbolen 
en de betekenis hiervan. Ook laat hij 
zijn licht schijnen over een moge-
lijke toekomst voor deze stemmige 
dodenakker.

Rindert vindt dat het tijd is voor 
een wandeling langs en tussen de 
graven en wijst ons op de symbolen 
die op de zerken en tekens te zien 
zijn. „De meeste grafmonumenten 
bestaan uit twee delen: de zerk en 
daarmee bedoelen we de liggende 
steen en een rechtopstaand deel, 
het grafteken, meestal een kruis. 
Kijk dat zie je bijna op elk graf.” Hij 
wijst ons op het Chiroteken, een 
grote letter P onder doorkruist met 
een X. Dat zijn de eerst 2 letters van 
het Griekse woord voor Christus. 

Een ander symbool is IHS = „In dit 
teken zult gij overwinnen”, ver-
telde God aan de Romeinse keizer 
Constantijn in een visioen. Die liet 
het teken op de schilden van zijn 
soldaten schilderen en… hij won na-
tuurlijk. „Een ander veelvuldig ge-
bruikt symbool hier is de palmtak. 
Die symboliseert de overwinning op 
de dood. Ook het Geloof, Hoop en 
Liefde teken (kruis, anker en hart) 
kom je vaak tegen. Heel mooi vind 
ik de persoonlijke toevoegingen 
zoals het portret van de overledene 
in een medaillon. Toch komen die 
op dit kerkhof maar weinig voor.”
 
Tot slot komen we aan op het veldje 
waar de kindjes begraven liggen. 
Er ligt een gele plastic bal tussen de 
kleine zerkjes en kruisjes, sym-
bool van deze tijd. De grafjes zijn 
opgeluisterd met engeltjes van gips 
of porselein, waarvan de meeste op 
een of andere manier beschadigd 

zijn. Als we naar de leeftijden kijken 
waarop ze zijn heen gegaan, besef-
fen we het immense verdriet wat de 
nabestaanden op deze plek moeten 
hebben gehad. Een enkele naam 
herkennen we en we graven in onze 
herinneringen om te achterhalen 
wat er toen precies gebeurd is. 
„Kindjes die kort geleefd hadden of 
dood ter wereld kwamen en om die 
reden niet waren gedoopt, werden 
in ongewijde grond begraven. 

Het doopsel verlost de mens van 
de erfzonde van Adam en Eva. Dus 
kinderen die niet gedoopt waren, 
hadden geen kans om in de hemel 
te komen en werden om die reden 
naamloos achter of onder een heg 
begraven, meestal aan de rand van 
het kerkhof. Eind jaren negentig, 
dus net voor de millenniumwisse-
ling, kwam hier verandering in.” 
 Rindert leidt ons naar een mo-
numentje ter nagedachtenis aan 

aan de muur van
Het oude kerkhof

Deel 2 „

Oude kerkhoven sterven in 
schoonheid”

De palmtak overwint de dood Geloof, hoop en liefde
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alle dood geboren kindjes die hier 
ergens naamloos begraven zijn. 
 
Hoe zou het nu volgens jou verder 
moeten met dit kerkhof? 
„Het Martinuskerkhof wordt be-
heerd door het Calixtuskerkhof, een 
zelfstandige stichting, dus niet door 
de gemeente. Omdat er op het kerk-
hof vanaf 1967, met uitzondering 
van bijzettingen, eigenlijk niemand 
meer begraven werd, heeft men ook 
niet zo’n haast gemaakt met het 
ruimen van de graven, waarvan de 
rechten vervallen waren. Dus heeft 
dit kerkhof haar typische karakter 

als een katholieke begraafplaats uit 
de vorige eeuw behouden. Ener-
zijds zouden we dit zoveel mogelijk 
moeten koesteren. Anderzijds is een 
kerkhof ook een ontmoetingsplaats 
en dit kerkhof wordt nauwelijks nog 
bezocht. Vernielingen en stormen 
hebben in de laatste decennia toch 
nogal wat schade aangericht. Ook 
is menig teken ondermijnd door 
de wortels van de enorme beuken. 
Sommige hiervan zijn hersteld, 
andere geruimd. Vandaar dat er 
heel wat lege plekken zijn ontstaan. 
Die zouden hergebruikt kunnen 
worden voor nieuwe begravingen. 
Elders kan een veld met natuur-
graven of een urnenveld worden 
aangelegd. Geen urnenmuur, want 
dat vind ik hier weer niet zo passen. 
Samen met o.a. Alfred van Kempen 
van de Wasvenboerderij, Fransje 
Rovers van het kerkhofbestuur en 
Nico van Dongen van de Jorisparo-
chie worden nieuwe mogelijkheden 
voor deze prachtige begraafplaats 
onderzocht.”

Dan neemt Rindert afscheid van 
ons, hij heeft nog meer op zijn 
agenda staan. Zelden iemand 
ontmoet die zo levendig over de 
dood kan praten. 
Jos en ik zoeken en vinden de 
toegangspoort tot onze kleuter-
school van weleer. Een roestige 
groene spijl steekt nog uit de ge-

barsten muur omhoog. Een opa 
haalt zijn kleinkind van De Boog 
op en hijst het ventje in het zitje 
achter op de fiets. Warempel 
bedenk ik, de kleuters van nu 
zitten nog dichter bij het kerk-
hof dan wij destijds bij juffrouw 
Trees en Els. 
Zo zou het volgens Rindert ook 
horen. Leven en dood kun-
nen niet zonder elkaar en hoe 
kan dit nog duidelijker worden 
wanneer er straks weer mensen 
begraven worden op het Marti-
nuskerkhof. 

Paul Brans, Jos Rovers

Monumentje voor de doodgeboren 
kindjes

Rindert Brouwer

Opmerking van de redactie:
Als de ongedoopte kinderen niet naar de hemel konden, 
waar kwamen hun zieltjes dan terecht? Ook niet in de 

hel want ze hadden geen enkele zonde begaan. Vandaar 
dat de kerk het Voorgeborchte bedacht. Hierin zaten 

naast de ongedoopte kinderen ook al die ongelovigen, die 
voor de tijd van Jezus hadden geleefd en dus nooit een 

volger van zijn leer konden zijn. De ongedoopte kinderen 
genoten weliswaar alle hemelse geneugten, maar konden 

God nooit aanschouwen zoals de reguliere hemelin-
gen. In 2006 heeft paus Benedictus het Voorgeborchte 

geschrapt en zijn de doodgeboren kindjes nu vaste bewo-
ners van de hemel geworden. Het is maar dat u het weet. 

Nog genoeg ruimte voor een vervolg?
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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



Vorig jaar juni hebben we afscheid 
moeten nemen van onze zus/
schoonzus en – ik snap ’t wel – 
soms hoor ik opmerkingen als:
„Och, ze heeft toch een mooi leven 
gehad”, „Je hebt voor haar gedaan 
wat je kon, toch!”, of „Soms praat je 
alsof dit net gisteren is gebeurd.”

Ja, wij, haar broers en zussen en 
onze kinderen, hebben voluit ge-
leefd met Nell. Zij had zorg voor ons 
en wij voor haar. Samen trokken 
we op in onze zorg voor vader en 
moeder.
Natuurlijk hebben we samen veel 
mooie momenten mogen bele-
ven, thuis en tijdens persoonlijke 
vieringen in de kerkgemeenschap. 
Daarnaast genoten we van fijne 
ontspannen momenten tijdens 
uitstapjes en vakanties.
Ook mochten we haar handen vast-
houden in haar laatste levensfase.
Maar we blijven voelen dat we Nell 
missen!

We namen afscheid en zijn hierin 

ondersteund door vele, vele perso-
nen, mensen van nabij en soms uit 
onverwachte hoek.
Dan, na de begrafenis en alle wel-
gemeende condoleances, wordt het 
zachtjesaan stil en stiller. En zo blijf 
je soms opboksen tegen je eigen 
gevoel en ’t gemis.

Telkens kwam bij mij de gedachte 
op om terug te kijken naar de 
mooie én moeilijke momenten in 
haar leven. Wat gebeurde er tóén 
en hoe ging dat? Maar vooral: wie 
was Nell? Wat voor mens onder de 
mensen was zij, wie was zij in haar 
hart?
Ik zette mij ertoe om al de uitge-
sproken teksten en foto’s op een rij 
te zetten. In oude familiealbums en 
ook in haar eigen fotoboeken ging 
ik op zoek naar Nell.
Maar meer nog boeide het me tel-
kens gebeurtenissen naar voren te 
halen en hierover te praten zoals:
„Heb je dit gezien?” „Zij waren er 
ook.” „Kijk eens naar die prachtige 
stoet, die tocht over het veld van de 

begraafplaats.” „Wat scheen de zon 
uitbundig, die dag!”
Staand rondom het graf zongen we 
samen zachtjes en indrukwekkend 
een mooi afscheidslied.
Blijf toch leven Nell, blijf toch voort-
leven onder ons, in ons.
Gemis is de prijs voor de weder-
zijdse genegenheid en liefde.

Uiteindelijk groeide onder mijn 
ogen en door mijn handen Nells le-
vensverhaal. Mede dankzij de foto’s, 
teksten en korte beschrijvingen 
komt zij weer tot leven.
Het album, waarin Nell zo vol 
karakter getekend wordt, gaat van 
hand tot hand. We zijn trots op 
Nell, de herinneringen en verhalen 
gaan van mond tot mond, en vaak 
wordt het even stil.
Juist door over haar te blijven 
vertellen en praten, hebben we het 
gemis en het verdriet mogen delen.

We weten ’t wel: rouw en gemis 
horen bij het leven net als ziekte en 
dood.
Het geeft ons dan ook troost, wan-
neer we iemands naam mogen 
blijven uitspreken.

anderhalf jaar later
door Wim van de Wiel

momenten met
Hart, ziel en handen
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protestantse kerkdiensten

 Zondag 10 november 10.00 uur 
Karin Seijdell, Jeugdkerk
 Zondag 17 november 10.00 uur 
ds Marius van Duijn
 Zondag 24 november 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 1 december 10.00 uur 
Karin Seijdell, Avondmaal en Cantorij
 Zondag 8 december 10.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 15 december 09.00 uur 
ds Elbert Grosheide, Adventsontbijt

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

Adventstijd
De Adventstijd begint op 1 december. Op 1, 8, 15 en 
22 december, de 4 zondagen van advent, worden er 
weer vespers gehouden. Een half uurtje van bezinning 
en inkeer.
De vespers beginnen om 19.00 uur.

Adventsontbijt
Het adventsontbijt met aansluitend de viering is dit jaar 
op 15 december en begint om 9.00 uur. 
Komt u ook? Stuur dan een mailtje naar adventsont-
bijt@gmail.com om u op te geven!

Zendingserfgoedkalender 2020
De zendingserfgoedkalender van komend jaar gaat over 
India, met bijzondere schilderijen in prachtige kleuren 
van Mevrouw Jayapaul uit Madurai. Er zijn nog een 
paar exemplaren verkrijgbaar in de  Ontmoetingskerk 
na de kerkdienst, de kosten zijn 9 euro. 

Marcus
Het vervolg van de nauwkeurige lezing van Marcus is 
op donderdag 28 november, om 20.00 uur in de Ont-
moetingskerk. We lezen verder bij Marcus 10: 17.

Gezamenlijke thema-avond ’hoop doet van 
zich spreken’
In het kader van de gezamenlijke toerustingsactivitei-
ten wordt onder de titel ’Gods beloften en ons hopen’ 
een avond georganiseerd op dinsdag 26 november rond 
Bonhoeffer en Moltmann. 

De ’theologie’ van Dietrich Bonhoeffer is onvoltooid. 
Zijn werk, dat voor een belangrijk deel is ontstaan 
tijdens zijn gevangenschap, was nog volop in ontwik-
keling toen hij in april 1945 terechtgesteld werd in het 
concentratiekamp Flossenburg. Zijn gedachten bracht 
hij onder woorden in brieven die hij vanuit de gevange-
nis schreef. Vaak zijn dat korte uitspraken, fragmenten, 
die juist in hun beknoptheid veelzeggend zijn en uit-
nodigen om verder te denken. In één van zijn brieven 
schreef Bonhoeffer bij de tekst van die dag (Schiet 
de macht van de Heer soms tekort?): …niet al onze 
wensen, maar al zijn beloften vervult God. Voor Jürgen 
Moltmann is ’Hoop’ lang een vergeten thema geweest 
in de leer van de kerk en in het geloof van christenen. 
Er zijn grote vragen naar de toekomst van ons leven en 
van de wereld. Er zijn bedreigingen en gevaren. 
Wat kunnen wij dan hopen? En hoe zeker is wat wij 
hopen? Voor Moltmann kunnen wij hopen op grond 
van Gods beloften. Het is dus niet altijd wat wij zouden 
willen en wensen. Wel mogen wij vertrouwen dat God 
zijn beloften vervult. Hopen doet een groot beroep op 
ons geloven. 

Wanneer: dinsdag 26 november 2019, 20.00 uur. 
Waar: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, Eindhoven. 
Opgave bij: ds Bert Jan van Haarlem, e-mail: b.van.
haarlem@tele2.nl. Tel: 040 2366339.

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:
29 september Declan John
20 oktober Djaysen Kruis

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

jEugDhOEK
Hebben jullie vorig jaar ook zo genoten van de 
zelfgemaakte pepernoten? Dit jaar een nieuw 
recept om de Sinterklaastijd goed te gaan starten. 
Volg het recept en bak overheerlijke taaitaai. 

Ingredienten:
• 250 gram bloemenhoning
• 2 middelgrote eieren 
• 350 gram tarwebloem (+ extra om te verstuiven) 
• 1 eetlepel gemalen kaneel 
• 1 theelepel gemalen kardemom
• 1 theelepel gemalen nootmuskaat 
• 1 theelepel gemalen kruidnagel
• 1 theelepel bakpoeder 
• 1 mespunt zout 
• 3 eetlepels bruine kandijsuiker 

Wat heb je nog meer nodig: 
• vershoudfolie 
• bakvormpjes 
• bakpapier 

Wat moet je doen: 
Meng in een kom de honing met de helft van de 
eieren. Zeef de bloem. Schep in een andere kom de 
gezeefde bloem, kaneel, kardemom, nootmuskaat, 
kruidnagel, het bakpoeder en het zout om. Schep 

het bloemmengsel met een houten lepel door het 
honingmengsel. Roer tot een samenhangend geheel 
ontstaat. Bestuif je handen met bloem en kneed tot 
een deegbal. Verpak het deeg in vershoudfolie en laat 
het geheel 1 uur in de koelkast rusten.

Verwarm de oven voor op 200°C. Bestuif het werk-
blad met bloem en rol het deeg uit tot 1 cm dik. 
Steek met de vormpjes figuurtjes uit de taaitaai en 
leg de figuurtjes op een met bakpapier beklede bak-
plaat. Klop de rest van de eieren los en bestrijk het 
deeg ermee. Strooi de suiker erover en druk licht aan. 
Bak de taaitaai in het midden van de oven in 10-15 
min. bruin en gaar. Laat afkoelen op het rooster.

Smakelijk eten! 

Een mooie wens! 
Wanneer Sinterklaas weer terug is naar Spanje, zal 
de kersttijd snel volgen. Een tijd om goed voor elkaar 
te zorgen, tijd met elkaar door te brengen en extra 
lief te zijn voor elkaar. Heb je een mooie wens voor 
iemand die je lief vindt, mag je die mailen naar rond-
hethofke@gmail.com. We zullen de mooiste wensen 
in het volgende wijkblad plaatsen.
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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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Ieder mens streeft ernaar om zo 
gezond mogelijk te zijn op lichame-
lijk en geestelijk gebied. Bij licha-
melijke klachten kan de huisarts of 
specialist uitkomst bieden en voor 
geestelijke zorg weten we de weg 
naar de psychologische hulpverle-
ning te vinden. 

Vaak lopen we echter op zowel 
lichamelijk als geestelijk gebied 
tegen problemen aan die moeilijk 
door een arts of psycholoog behan-
deld kunnen worden, omdat ze een 
diepere oorsprong hebben. 
De problemen of klachten met een 
diepere oorsprong kunnen zeer 
divers zijn.
Ze uiten zich bijvoorbeeld licha-
melijk, in chronische rugpijn of 
emotioneel door bijvoorbeeld on-
verklaarbare woede of angst die zich 
in paniekaanvallen kan uiten.
Het kan ook zijn dat er een diep 
verdriet of vervelende gedachten 
regelmatig de kop opsteken.
De oorzaak van deze klachten of 
problemen zijn zeer waarschijnlijk 
in het verleden te vinden. 

In de reguliere zorg loopt men vaak 
vast door de gebruikelijke ma-
nier van werken die vooral op het 
verstandelijke (cognitieve) gebied 
werkt. Het kan daarom helpen om 
vanuit het onbewuste onderzoek te 
doen naar mogelijke onderliggende 
trauma’s. Dit gebeurt door deze 
trauma’s naar boven te halen, te 
herkennen en vervolgens te behan-
delen. Hiervoor bestaat een speciale 
therapie: de zogenaamde regressie- 
en reïncarnatietherapie. 

Wat is regressie- en 
reïncarnatietherapie?
Regressie betekent teruggaan in de 

tijd. Bij reïncarnatie gaat men nog 
verder terug, naar een ander leven. 
Men gaat hierbij alleen zo ver terug 
als nodig is om bij de kern van het 
probleem te komen.
Deze therapie werkt op vier dimen-
sies: Mentaal, Emotioneel, Licha-
melijk, Spiritueel (MELS). 
Zo kan bijvoorbeeld iemand bang 
zijn om in een afgesloten ruimte te 
verblijven (claustrofobie). Dit is een 
angst die niet vanzelf weggaat. Met 
deze therapie wordt de client terug 
begeleid naar het moment waar het 
probleem zich heeft vastgezet. De 
bijbehorende emoties en lichaams-
belevingen worden in een sessie 
minutieus doorgewerkt. 
Op die manier wordt intens beleefd 
wat de angst in het lichaam doet; 
het hart dat sneller gaat kloppen, 
het bloed dat sneller stroomt, dat 
men probeert te vluchten maar niet 
weg kan.
Gaandeweg ontvouwt zich het 
verhaal wat bij deze klacht hoort. 
Dit wordt vervolgens op mentaal, 
emotioneel en lichamelijk gebied 
uitgewerkt. 
De cliënt krijgt zo zelf inzicht in de 
oorzaak, het gevolg en zijn overle-
vingsstrategieën. 
Na afronding van de therapie is 
men niet meer bang in gesloten 
ruimten.

Van kennismaking naar sessie
Voor een effectieve sessie is het 
nodig dat er vertrouwen is tussen de 
therapeut en de cliënt.
Daarom wordt eerst contact 
gemaakt via een kennismakings-
gesprek. Daarin wordt behalve de 
kennismaking ook uitgezocht wat 
precies de klacht is en of er vol-
doende vertrouwen is tussen de 
cliënt en therapeut.

De keer daarna volgt een uitgebreid 
intakegesprek waarbij het probleem 
tegen het licht wordt gehouden. 
Hierbij wordt onderzocht waar de 
klacht verder in de levensloop terug 
te vinden is. Zo is bijvoorbeeld de 
familiegeschiedenis belangrijk en 
komen ook andere bijzonderheden 
aan bod. 
Op basis van al deze informatie 
wordt een plan van aanpak opge-
steld.
De keer daarop kan begonnen wor-
den met een regressiesessie.
Dit zijn intensieve sessies die 
gemiddeld twee uur duren. En deze 
kunnen ook nog lang doorwerken 
op lichamelijk gebied, want het 
lichaam heeft meer tijd nodig om 
te ervaren dat het de klacht nu niet 
meer nodig heeft.

Is uw interesse gewekt? 
Dan verwijs ik naar de volgende 
websites:
zielelicht.nl
nvrt.nl
rtnederland.nl
tasso.nl
srn-opleiding.nl
lvpw.nl.

Heeft u vragen over dit boeiende 
onderwerp, dan kunt u een mail 
sturen naar: 
corinne@zielelicht.nl. 
U bent ook van harte welkom in 
Tongelre. 

even voorstellen...
Zielelicht
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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!



Je bent er elke dag mee bezig, 
driemaal per dag liefst.

De leden van fotoclub ’t Karregat 
laten dit jaar op hun expositie het 
thema ’Wat De Pot Schaft’ zien.
Naast het hoofdthema wordt 
uitgebreid het vrije werk tentoon-
gesteld.

Het sub-thema ’De Rode Draad’ 
wordt dit jaar wel erg letterlijk 
genomen.
De opening van de expositie is op 
zaterdag 16 november om 14.00 
uur.
U bent van harte welkom.

Laat u verrassen door de leden van 
Fotoclub ’t Karregat.

Hun werk wordt geëxposeerd in:
Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX Eindhoven.

De openingstijden zijn:
zaterdag 16 november 
van 14.00 tot 17.00 uur,
zondag 17 november 
van 12.00 tot 17.00 uur,
maandag 18 tot en met zaterdag 
23 november 
van 9.00 tot 17.00 uur.
Op de weekenddagen zijn veel 

leden van de vereniging aanwezig 
voor een persoonlijke ontvangst.

Wat De pot schaft

Op 15, 16 en 17 november orga-
niseert konijnenvereniging OKE, 
Onze Konijnen Eindhoven, haar 
jaarlijkse konijnententoonstelling.
Het betreft een open tentoonstel-
ling, d.w.z. dat andere verenigin-
gen ook hun konijnen ten toon 
kunnen stellen. Er zullen ongeveer 
200 konijnen aanwezig zijn in vele 

rassen en kleuren en van dwergjes 
tot Vlaamse reuzen.

De konijnen worden op vrijdag 15 
november door 3 erkende keur-
meesters gekeurd en beoordeeld. 
Grote prijzen zijn er niet te ver-
dienen, meestal een beker en de 
eer. Ook Tongelrese konijnen doen 

mee aan de tentoonstelling.
De konijnen zijn te bewonderen op 
vrijdag 15 november van 18.00 tot 
20.00 uur. Op zaterdag van 12.00 
tot 20.00 uur en op zondag van 
12.00 tot 16.00 uur. 

De toegang is gratis en de ten-
toonstelling wordt gehouden in 
wijkcentrum de Werf aan de Van 
der Werffstraat te Eindhoven.

Konijnententoonstelling

Popkoor Prestige is onderdeel van 
Prestige Vocal Groups, de grootste 
en meest professionele landelijke 
popkoren-organisatie met bijna 30 
koren in heel Nederland. Eerder is 
Popkoor Prestige zelfs uitgeroepen 
tot ’Leukste Koor van Nederland’ 
door Radio 4.

Dit mini-concert is op 25 november 
van 20.30 tot 21.30 uur in Het 
Klooster in Nuenen.
Tijdens ons optreden zullen wij een 

uur lang de nieuwste Top40 hits 
zingen onder de bezielende leiding 
van dirigente Marjon Dries en met 
onze geweldige live band. Nummers 
van Pink, Armin van Buuren, feat 
James Newman, David Guetta, 
maar ook Arcade van Duncan en 
Zoutelande van Bløf komen voorbij. 
Kortom een gevarieerd swingend 
programma.  
Een kaartje kost € 7.50 en kun je 
online bestellen op 
www.popkoorprestige.nl. 

Voor meer informatie kunt u mij 
bereiken op 06 21212389.
 
Lijkt jou het leuk om ook in dit koor 
te zingen? Stuur dan een e-mail 
naar eindhoven@popkoorprestige.
nl voor meer informatie. De 
eerstvolgende proeflessen zijn op 
maandag 13 en 20 januari 2020.
 
Met vriendelijke groeten,
Gina Makke,
wijkbewoonster Muschberg,
koorlid en lid van de meedenk-
commissie van Popkoor Prestige 
Eindhoven.

Mini-concert van 
popkoor prestige Eindhoven
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Wintertijd
De Wasvenboerderij gaat met de 
seizoenen mee. Eind oktober heb-
ben wij het terras opgeruimd en 
we gaan een uur eerder dicht. Er 
is geen avondopenstelling van de 
Gasterij in het weekend, behalve 
voor reserveringen van groepen. De 
Gasterij is open op dinsdag tot en 
met zondag van 10.00 tot 17.00 
uur, de winkel is open op dinsdag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur.
 De Wasvenboerderij is in de 
kerstvakantie open, behalve op 
feestdagen. Tijdens de kerstda-
gen en op nieuwjaarsdag zijn de 
winkel en Gasterij dicht. De winkel 
heeft extra openingstijden voor de 
feestdagen waar u kerstinkopen 
kunt doen en natuurlijk onze be-
roemde oliebollen kunt kopen!

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.

natuurthema-avond: Ie, een muis!
Ben jij bang van muizen? Ze zijn 
supersnel en kruipen in de kleinste 
gaten. Ze krijgen heel veel jongen en 
zijn altijd de pineut omdat ze vaak 

voor overlast zorgen. Maar welke 
muizensoorten zijn er? En waarom 
krijgen ze zoveel jonkies? Muizen 
zijn ook het hoofdvoedsel van heel 
veel roofdieren, maar welke?

 Kom naar deze natuurthema-
avond en je leert heel veel over dit 
kleine diertje. Het is op vrijdag-
avond 29 november van 19.00 uur 
tot 20.30 uur.
De entree is €2.00 per kind, leef-
tijd van 6 tot 11 jaar.
We hebben ook de natuurstrip-
penkaart: 6 strippen voor € 10,00. 
Vraag eventueel een vriendje of 
vriendinnetje mee, dat is altijd 
gezellig!

Expositie: schilderijen van Ineke 
van Druten en Ineke Kruyt
Op de Overloop van de Wasven-
boerderij worden regelmatig ex-
posities gehouden. In de maanden 
november en december is dit een 
duo-expositie van Ineke van Druten 
en Ineke Kruyt.
Ineke van Druten heeft een voor-
keur voor experimenteel werk: de 
ene keer realistisch en dan weer 
gevoelsmatig met abstracte vormen. 
Ineke heeft een eigen atelier waar ze 

rondom de
Wasvenboerderij

In aanloop naar de wintermaanden is er genoeg te doen 
bij het Wasven. Kom lekker in de natuur werken bij de 
natuurwerkochtenden of kom genieten in de Gasterij (met 
nieuwe openingstijden). Van harte welkom bij het Wasven!

planning activiteiten juli/augustus
Natuurwerkochtend 16 november 09.30 uur De Schop

Maak het mee: een uiltje knappen 20 november 19.00 uur De Schop

Natuurthema-avond jeugd: Ie, een muis! 29 november 19.00 uur De Schop

Kerstmarkt Typisch Tongelre 14 december 13.00 - 17.30 uur 
Wasvenboerderij

Expositie: schilderijen van Ineke van 
Druten en Ineke Kruyt

T/m 1 januari 2020 De Overloop
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ook les geeft aan mensen die willen 
leren tekenen. ’Iedereen kan teke-
nen, 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. 
Nog volop zoekend naar een eigen 
stijl kiest zij op dit moment voor het 
maken van stillevens en abstractie. 
Deze werken hangen naast de schil-
derijen van Ineke van Druten van 
landschappen met speciaal specta-
culaire luchten en wolkenpartijen.
 De expositie is te bekijken tot en 
met 1 januari 2020 op de Over-
loop van de Wasvenboerderij.

Kerstmarkt Typisch Tongelre
Kom in kerststemming bij de 
kerstmarkt! Op de kerstmarkt kunt 
u cadeautjes kopen bij vele creatieve 
standhouders. Kinderen kunnen in 
de kas knutselen en kleuren, er is 
een speurtocht die voor elke deel-
nemer altijd een verrassing oplevert 
en er zijn dieren te bewonderen. 
Hapjes en drankjes zijn er in diverse 
soorten en smaken en uiteraard in 
overvloed. Verschillende muziek-
gezelschappen brengen kerstliedjes 
ten gehore, van alle tijden en uit alle 
streken.
 Dit jaar is het thema Typisch 
Tongelre: de annexatie van 1919. 
U kunt markante figuren als Vette 
Hendrik (links op de foto) en pas-
toor Van Amstel ontmoeten, meer 
informatie hierover vindt u elders 
in dit blad.

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’. 
Zijn er in Tongelre uilen? We gaan 
in ieder geval buiten proberen of we 
een uil kunnen roepen en afwach-

ten of er één reageert. Daarna gaan 
we binnen van alles bekijken wat 
te maken heeft met de uil, zoals 
een uilenkast en een braakbal. Ook 
hebben we een film en foto’s over 
uilen en opgezette uilen. Genoeg 
mooie dingen om te bekijken en van 
alles te horen, zodat je aan het eind 
van de avond veel meer weet over 
meneer en mevrouw de uil.

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

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

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:
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voortgang Project Lidl
Lidl is gestart met de voorberei-
dende werkzaamheden voor de 
sloop c.q. verbouwing. Het terrein 
rondom is afgezet en de bouw-
plaatsinrichting is geplaatst.
De bemalingsfilters welke gebruikt 
zijn voor de bodemsanering zijn op-
geruimd, de grondwaterzuiverings-
installatie zal uiterlijk eind oktober 
verwijderd worden.

De aannemer heeft voor aanvang de 
direct omwonenden per brief geïn-
formeerd over de start van de werk-
zaamheden en contactgegevens 
vermeld waar omwonenden terecht 
kunnen met vragen, opmerkingen 
of klachten.

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!



Thaleia speelt!

Dit jaar speelt Thaleia ’De Familie 
Avenier’, geschreven door Maria 
Goos. Het stuk gaat over een echte 
Brabantse familie in de jaren 1955-
1970. 

31 december 1955. De familie 
Avenier bereidt zich voor op de 
Oudejaarsavond. Moeder en vader 
liggen in bed. Het is alsof moeder, 
nu haar einde nadert, ligt te wachten 
op zoon Henk, die uit de Oost komt 
en vandaag nog zal aanmeren. 
Regelmatig komt er iemand even 
langs om naar moeder te kijken. Zou 
ze het nieuwe jaar nog wel halen? En 
komt Henk nu wel of niet? Als het 
café en de winkel eindelijk dicht zijn 
kan het feest beginnen… toch?

1970. Weer wordt er op Henk ge-
wacht. Nu niet voor een feest, maar 
voor een begrafenis. Zou Kleine 
Janus ook komen? En zal nu einde-
lijk het mysterie rond Henk worden 
onthuld?

Regie: Oscar de Boer.
Spel: Annemieke Kaasschieter, Bea 
Maas, Bob Jacobs, Carina Oosting, 
Frank Braat, Ineke van Lent, Jaap 
Semeijn, Johnny Wijn, Judith de 
Rooij, Lotte Hendriks, Maikel Wijn, 
Nicky de Bruijn, Pierre Pas, Ray-
mond Heister en Ria Hoddenbagh.

Locatie: Pand P, Leenderweg 65, 
Eindhoven.
Data en tijd: vrijdag 22 en zaterdag 

23 november om 20.30 uur. 
Zondag 24 november 15.00 uur.
Een kaartje kost € 12,50 en kan 
besteld worden via www.toneel-
thaleia.nl.

Beste lezers van rond ’t Hofke

In de september-editie van dit jaar
mocht ik de wisselpen schrijven.
Ik stond toen stil bij een aantal
’pareltjes’ uit de wijk Doornakkers,
waaronder de Finse school.
Ik vertelde toen dat deze school
moet wijken voor woningbouw,
maar wel ergens anders zou 
worden opgebouwd. Maar tot mijn 
verbazing las ik in het ED van 25 
oktober dat de school toch niet 
meer te redden is, aldus Woonbe-
drijf.
Stichting Wederopbouw Eindho-

ven beaamt dit. Te kostbaar om te 
verduurzamen, en niet te doen om
in zijn geheel te verplaatsen. 
Woonbedrijf heeft wel aan de 
stichting beloofd met respect 
om te gaan met het aanpalende 
Klooster en de andere Finse school 
in de Bennekel te behouden en te 
onderhouden.
Stichting Wederopbouw Eindho-
ven hoopt nog wel dat iemand de 
school wil afbreken en zelf ergens 
weer wil opbouwen.
Dus iedereen met handige 
handjes, een aanhanger en veel 
ruimte in de tuin raad ik aan om 

marktplaats in de gaten te houden, 
onder zoekopdracht bouwpakket.

Maikel Wijn

De actualiteit haalt ons in!

Vrijwilligers gezocht voor
Nederlandse taalles
De laatste 2 weken hebben wij veel aanvragen gekregen
van mensen die Nederlands willen leren. Dit houdt in
dat wij weer vrijwilligers zoeken. Op dit moment 
hebben wij 12 vrijwilligers.

Wij geven les aan allochtonen op een A1, A2 en B1
niveau, dus niet al te hoog.

Een vrijwilliger geeft meestal les aan één cursist, soms
aan twee cursisten.
De lessen zijn op dinsdagmorgen van 10.00 - 12.00
uur en op donderdagmorgen van 09.45 - 11.45 uur.
Om te zien wat het precies inhoudt, kun je het beste op
een dinsdag- of donderdagmorgen komen kijken in 
’t Oude Raadhuis.

Kees van den Heuvel
040-2810273 / e-mail vandenheuvelc95@gmail.com
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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



het looppatroon 

Kijkt u soms ook naar de mensen die voorbij komen 
als u op een terrasje zit? Wel eens gelet op de manier 
waarop mensen lopen? 
Wanneer we geen klachten hebben, staan we niet 
stil bij hoe we eigenlijk lopen. Gelukkig maar! Des te 
lastiger is het wanneer er wel wat aan de hand is, je 
daardoor anders bent gaan lopen en dit weer moet 
aanpassen naar ’goed’ lopen.  
Lopen is iets dat we heel de dag door doen. Is het niet 
voor een boodschap, dan is het wel voor een kopje kof-
fie of op het werk. We denken er niet over na, omdat 
lopen, zoals ademhalen, automatisch gaat; het is een 
autonoom proces. Wanneer we klachten ervaren, gaan 
we al snel anders lopen om de pijn zoveel mogelijk te 
ontwijken. Dit gebeurt bij heup-, knie- of enkelproble-
men, maar bijvoorbeeld ook bij rugklachten.  
De manier waarop we lopen noemen we het looppa-
troon.
Dit looppatroon kan getoetst worden aan een soort 
checklist, die weer ingedeeld wordt in verschillende 
groepen. Er wordt gekeken naar hoe iemand algemeen 
beweegt, maar er kan ook specifieker gekeken worden 
naar één onderdeel, bijvoorbeeld de knie. Hoe iemand 
de knie belast kan echter ook te maken hebben met 
hoe de heup beweegt. Mede hierom is het belang-
rijk dat nauwkeurig wordt bekeken hoe iemand met 
gewrichtsklachten loopt, als dit invloed heeft op het 
looppatroon. Verder is ook elke stap weer in te delen 
in fasen: het landen, de standfase, de ’toe-off’ en de 
zwaaifase. Deze kunnen op hun beurt ook weer apart 
bekeken worden.  Iedere fase heeft eigen belangrijke 
punten waarop gelet moet worden per gewricht. 

Tijdens het lopen zijn er dus tal van momenten waar 
op gelet kan worden wanneer u klachten ervaart. Zeker 
als u langdurige klachten heeft, kan het zijn dat een 
’aangepast’ looppatroon er als het ware insluipt, waar-
door u mogelijk ook weer andere klachten ontwikkelt. 
Zo kan een verkeerd looppatroon zorgen voor overbe-
lasting van spieren en gewrichten. 

Omdat lopen, zoals eerder benoemd, een autonoom 
proces is, blijkt het vaak lastig om weer een goed loop-
patroon te ontwikkelen. Nadenken over hoe u loopt, 
is soms al een hele klus op zich. Laat staan om het 
zelfstandig aan te passen zodat u weer op de juiste ma-
nier gaat lopen. Bij een acute klacht kan het normaal 
zijn dat u tijdelijk anders gaat lopen. Blijft een klacht 
bestaan of merkt u dat, nadat de klacht verdwenen is, 
u anders blijft lopen dan voorheen, raadpleeg dan een 
fysiotherapeut. Deze kan u adviseren en begeleiden in 
het verbeteren van uw looppatroon.
  

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

gezond en Wel
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p O T l O O D s l Ij p E r K G E T a p T

a N b s j I G T l I O a Ij r V D N a r b

f b E u O N D E r V E r H u r E N H l f

D a s G I T K u N a K f r c N T D E u O

E a T G N I G Ij T N a a D E s l T N I b

l T E E T E l N I s G K p E y f E D s Ij

I z l r M M r N I N T E r E s s a N T s

N u a E a p O b a T r u u E T r K a E r

G c u r c K E G G T a q I a E I O I r E

s H T E a D r l s E O l a f E W l M a G

c T O N b E G r Ij p E l Ij K M V I E a E

H I a b E W O G E N p W l r T E E l r N

E G I N r O E r G I T r E E V N E f Ij V

f a a N D a c H T s p u N T N G E l u K

De overgebleven letters vormen een ZOOGDIER

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 e-mail-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 november 
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: IVOORKUST
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

L. Blaakman
’t Hofke 47

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

 Pagelaan woordzoeker 
November

AANDACHTSPUNT
AANTIJGING
AFDELINGSCHEF
ARTIKEL
BESTELAUTO
BEWOGEN
BRANDVRIJ
BUHNE
DOORSTREPEN
ELITE
EPOqUE
FUNEST

GELAG
GELUK
GETAPT
GRAAFSCHAP
IJSREGEN
INTERESSANT
INTIEM
JOINT
KONINKRIJK
LIEFDESROMAN
LUISTERAAR
MACABER

NEERGANG
NETVLIES
ONBAATZUCHTIG
ONBEGRIJPELIJK
ONDERVERHUREN
PANTSER
PLAATSEN
POTLOODSLIJPER
RADIO
STAND
STUDIO
STUIFMEEL

SUGGEREREN
SYSTEEM
TEAKOLIE
TEMPEL
TEWEEGBRENGEN
TOLLEN
TRAMLIJN
VIJFENVEERTIG
VRIJLATING
WEERKAART
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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


