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tipje van
de sluier,
Markante
figuren op de
kerstmarkt!
Aan de muur

Foto-impressie

Lintjes in Tongelre

van het oude kerkhof

Kerststallen 2018
Halloween

Tiny Haans-Coolen en
Antoon van de Nobelen

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

Maandag
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

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

www.mijnhobbywinkeltje.nl
Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

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

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078
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van de Redactie
Warme Sfeervolle Kerst
Als eind december nadert, gaat
iedereen zijn best doen om van de
kerstdagen warme sfeervolle dagen
te maken.
Hulpmiddelen en aanbiedingen
daarvoor worden ons van alle
kanten aangeprezen. Er zijn
kerstballen, kerstklokken, kerst
bomen, kerstkaarsen, kerstslingers,
kerstbloemstukjes, kerststallen,
kerstkransen, kerstliederen en ga zo
maar door.
Wat moet je van dit alles kiezen
om er een sfeervolle Kerst van te
maken? Misschien is de kleurkeuze
ook bepalend, want ook de kerstversiering kent modegrillen.
Kiezen we veilig voor rood- zilverof goudkleurig, (onze oude kerstversiering is nog prima in orde) of
wordt het deze keer eens iets heel
anders?

Als we dan eindelijk een weloverwogen keuze gemaakt hebben en het
is Kerst geworden, kunnen we er
pas echt van genieten als familie en
vrienden zich hebben aangesloten
en allen in goede harmonie gezellig
bijeen zijn! Ja, dan worden het

Warme Sfeervolle
Kerstdagen.
Dat wensen wij u
toe en natuurlijk
ook een prettige
jaarwisseling en
een Gelukkig en
Gezond 2020!
Tot in het nieuwe jaar!

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
25 december 2019. Kopij moet altijd
voorzien zijn van naam en adres van de
afzender, eventueel met foto’s (minimaal
600 Kb) en/of logo’s (los bijgeleverd).
Foto’s niet in een W
 orddocument
aanleveren!
Datum volgende uitgave:
± 11 januari 2020
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van reden artikelen te
weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Markante figuren, op 14 december, tijdens
de kerstmarkt op de Wasvenboerderij.

3

Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

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

& traditie

24/7 ONLINE
AFSPRAAK MAKEN OP

maandag
di t/m don
vrijdag
zaterdag

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

• Wassen
• Knippen
• Drogen

€21,-

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

Tuintip van december
Ook in de winter kunt u planten

delen aarde, één deel compost).
Hieraan voegt u nog bodemschimmels en -bacteriën, zoals biobodem
door Femke Soontiëns
toe. Zorg ervoor dat de grond in de
struiken veel ruimte in beslag kun- diepte ook goed los is.
Zet de kluit in het gat en vul het gat
nen nemen. Kies daarom voor een
soort die geschikt is voor de grootte met het grond-compostmengsel.
van uw tuin. Een geënte boom (’op Zorg ervoor dat u de boom of de
struik niet te diep zet. Deze dient
stam’) heeft minder groeikracht
even diep geplant te worden als dat
en blijft derhalve kleiner. Denk
hij stond. Controleer of de boom of
er hierbij aan dat een boom ook
ruimte onder de grond nodig heeft. struik mooi rechtop staat en druk
de grond rondom de kluit goed
Zorg er dus voor dat de wortels
ook voldoende ruimte krijgen, door aan. Geef vervolgens water. Voor
het aanplanten van hagen volgt u
de boomspiegel groot genoeg te
We zijn het als moderne mensen
dezelfde werkwijze. Bomen plant
maken. Leg bijvoorbeeld geen beeen beetje vergeten, maar het
strating te dicht tegen de boom aan, u het beste met een boompaal om
najaar en de winter zijn een prima
ervoor te zorgen dat hij niet scheef
maar laat altijd voldoende ruimte.
planttijd. Zodra bomen en heeswaait. De boompaal plaatst u op het
ters hun blad hebben laten vallen
Heeft u eenmaal een boom of struik zuidwesten. Na een aantal jaren is
en in winterrust zijn, kunnen ze
de boom voldoende geworteld en is
verplant worden. Dit geldt ook voor uitgekozen, besteed dan bij het
de boompaal niet meer nodig.
groenblijvende heesters, zoals taxus aanplanten voldoende aandacht
Plant liever niets bij echte vorst.
aan de bodem. Nu u er de kans
en laurierkers, die hun blad niet
Indien de bovenlaag van de grond
voor hebt, kunt u de plaats waar
verliezen, maar wel een winterrust
bevroren is, is het beter het planten
de boom of struik komt te staan
kennen. In het tuincentrum vindt
nog even uit te stellen tot het dooit.
meteen optimaal in orde brengen.
u in deze tijd van het jaar volop
Ondergewerkte aarde die bevroren
Dit bevordert het goed aangroeien
wortelgoed en kluitgoed, oftewel
is, ontdooit erg langzaam. Maar
van de plant. Maak bij het planten
planten uit de volle grond.
heeft u plannen en is het weer
een ruim plantgat dat twee keer zo
geschikt, wacht niet langer en plant
Het begint natuurlijk bij het kiezen breed en diep is als de wortelkluit.
De aarde die uit dit gat komt, mengt vandaag nog een boom, struik of
van de juiste boom of struik. Denk
u met tuincompost of Vivimus (twee haag.
eraan dat bomen en sommige

Gezellige bridgecursus!
Bridgeclub Oude Gracht (BCOG) start medio
januari 2020 cursus(sen) voor starters en/of gevorderden. Eenmaal per week wordt in een groep
van maximaal acht personen in huiskamersfeer les
gegeven. Beginners 20 lessen, gevorderden 12 lessen. Kosten 1 euro per persoon per les. Het heeft
de voorkeur om als paar aan te melden, maar dat is
niet verplicht. Opgeven per mail: bcoudegracht@
gmail.com onder vermelding van naam, telefoonnummer en gewenste cursus.
Heeft u vragen: per mail bcoudegracht@gmail.
com of u belt naar 06 41721550 en spreekt een
bericht in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op.
Speelaccomodatie: ’Aan de Meet’ Amazonenlaan 4.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

De Watersnip
’t is waar het klinkt niet cool of hip
maar er is geen medicijn dat het kan tegenhouden
want elk jaar weer is de watersnip
in mei nog… snip en snip verkouden.
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de wisselpen door
Sylvie Bogaerts

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.

Hoi, mijn naam is Sylvie Bogaerts en ik heb de wisselpen
gekregen van Kim Ooms, dankjewel.
(www.sybobuitensportenopmaat.
nl) waar ik nog personal training,
mindfull walk en leefstijlbegeleiding
doe. Ik heb ook bootcampgroepen
gedraaid, maar helaas, door drukte
met andere werkzaamheden was
het niet meer te combineren.
Ik denk dat mensen in de wijk mij
wel kennen.
Ik wil jullie meenemen in mijn verhaal en waarom ik een eigen bedrijf
ben begonnen.
Mijn gezondheid is niet helemaal
goed, want mijn onderrug is vastgezet na een aantal hernia’s met
als gevolg een (tijdelijke) linkerbeen
verlamming.
Ik kon geen kantoorwerk meer doen
omdat lang achter elkaar zitten
geen optie was. Dus kwam ik na een
lang moeizaam traject afgekeurd
Sinds oktober 2005 woon ik samen thuis te zitten. Daardoor kreeg ik
een heel slechte en ongezonde leefmet mijn dochter in de wijk Geesstijl, want wat moest ik nu met mijn
tenberg.
Ik ben geen oorspronkelijke Tongel- leven? Er zijn voor mijn dochter, dat
was het doel. Mijn eigen (over)leven
rese maar heb hier vroeger in mijn
had ik volledig weggecijferd, ik werd
kindertijd wel drie jaar gewoond.
Regelmatig loop ik in de wijk omdat er depressief van.
Dit houdt niemand vol en dus ging
ik een eigen buitensport bedrijf
ik aan de slag om mijn leefstijl
heb, SyBo Buiten Sporten op Maat
180 graden om te gooien naar een
gezonde levensstijl.

Sylvie met dochter Sam

Gelukkig is de wetenschap veranderd en mag/moet ik juist bewegen
op een verantwoorde manier.
Daar lag mijn kans. Ik ging mezelf
omscholen in de sport. Vol goede
moed begon ik aan mijn opleiding
en klopte aan bij mijn oude sportschool om daar stage te lopen.
Want ik had ’nul’ verstand van
lesgeven, leefstijlbegeleiding, meten
is weten etc. Ik ben daar, bij Harks,
enorm goed geholpen en zo dacht
ik: „Nu wil iedereen mij hebben,
want ik ben er klaar voor om in
dienst te treden”. Nou, ik kwam van
Ik ging uitzoeken wat mij blij maak- een koude kermis thuis. Ik was te
oud om in een commerciële sportte? Het antwoord was werken. Ik
school te werken en met één opleiwil meetellen op de arbeidsmarkt.
Maar wat voor een werk past bij mij ding in de sport ben je er niet, dus
ben ik mezelf gaan specialiseren in
en wat kan ik met mijn rug?
functioneel bewegen door middel
Ik hield altijd van sporten, maar
van HITT Trainingen, wat betekent:
door mijn rug had ik acht jaar niet
gesport. Dat was afgeraden door de meer opleiding genoten.
artsen, ik moest mijn rug stijf hou- Via een goede vriendin kwam ik in
aanraking met bedrijfsfitness op de
den net zoals iemand van 80 jaar.
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High Tech Campus in Eindhoven,
en daar wilden ze me wel hebben,
maar niet voor het aantal uren dat
ik nodig had om rond kon komen.
Toen ben ik een eigen bedrijf begonnen. Bewijsdrang dat ik het wel
kan. Mijn rug werkte niet altijd mee,
maar met mijn hersenen, daar is
niets mis mee.  
Het begon te lopen: personal training, bootcampgroepen, afslankklanten. Ik was iedere dag tot in de
late uurtjes fysiek bezig. Helaas zei
mijn rug: „Tot hier en niet verder.”
Dus weer een forse teleurstelling.
Maar ik gaf niet op en ging me verder ontwikkelen op het gebied van
hbo-gezondheidspsychologie. Van
daaruit heb ik een wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar chronische
(rug)pijn, leefstijl en ritme. Het is
een feit dat als je een gezonde leefstijl hanteert die bij jou past, je je
fitter en vitaler voelt en minder pijn
ervaart. Daardoor komen er veel

meer positieve dingen op je pad omdat je positiever in het leven staat.
Door alles wat ik heb meegemaakt
met mijn gezondheid, het werk
op de High Tech Campus en veel
onderzoek naar leefstijl, is daar
een zorg innovatie idee uit voortgekomen, WATCH SEM Sleep, Eat,
Move. (www.watchsem.com) Ik ben
nu bezig om dit in de markt te zetten, wat ook gaat lukken.
Ik heb veel onderzoek gedaan naar
mensen met beginnende dementie en kom er zelfs mee op tv bij
een nieuw programma op RTL4
genaamd: BRILJANT!  
WATCH SEM is een app voor je
horloge of andere devices, om
mensen met beginnende dementie
persoonlijke geheugensteuntjes
te geven in eigen beeld en geluid.
Via een online platform kunnen de
betrokken personen in- en aanvullingen doen. Je houdt zelf langer de
regie in je eigen huis daardoor kun

je langer zelfstandig thuis blijven
wonen. Iedereen heeft een persoonlijke leefstijl. Die handelingen doe je
vaak op de automatische piloot en
daarvan profiteert WATCH SEM.
Doordat er een verdubbeling van
de vergrijzing aankomt en een
inkrimping van de bevolking is dit
een groot maatschappelijk probleem. Slimme technologie wordt/
is een belangrijk onderdeel van
werken in de zorg, we kunnen het
anders niet opvangen.
Ik ben een praktisch persoon en
zie altijd mogelijkheden, zo wil ik
ook dat WATCH SEM gebruikt gaat
worden. Het moet een praktische
toevoeging zijn en geen last.
Vergeet niet: je kan alles bereiken
wat je wil, maar misschien niet op
de manier die iedereen van je verlangt. Doe het op je eigen manier, je
kan meer dan je denkt. Geef nooit
op!
Ik geef de wisselpen door aan
Anne-Meta Hutten. Succes!
Sportieve groet,
Sylvie

Personal trainingen

Ps. Wil je ergens meer over weten,
neem gerust contact op info@sybobuitensporten.nl
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010
DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND! 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 koffie staat klaar! Ook kunt u via onze
website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

Jouw Haar is Onze Passie
Maak kans op
jouw kerstwens
t.w.v. €100,-

Wie gun jij een
goede start in 2020?
Ken jij iemand in je omgeving die wel een extraatje kan
gebruiken? Kom voor 31 december langs in onze winkel en doe
mee met onze actie. Misschien sleep je jouw kerstwens t.w.v.
€100,- voor hem of haar in de wacht.
Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl
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Zanglessen voor beginners & gevorderden
Pianolessen voor beginners

• Techniek,
• Ritme
• Creativiteit
• Presentatie
Info: evenietsanderz@gmail.com
06-40945392
Aangesloten bij Stichting Leergeld

GRATIS
PROEFLES
Prive lessen door
conservatorium
gediplomeerde docente
met ruime
les- & podium ervaring in
binnen- en buitenland

Tongelrese
Natuurwijzer
Hij staat weer voor de deur:
Koning Winter. Ondanks alle
klimaatdiscussies is het natuurlijk weer afwachten wat deze zal
brengen. Wordt het een strenge,
of een natte kwakkelwinter? Half
maart kunnen we de conclusie
maken. Trouwens, over een dag of
10 gaan de dagen alweer lengen.

afweersysteem en laten cortisol
en adrenaline (stresshormonen) in
het lichaam afnemen. Nog meer
reden om in het najaar en winter
naar buiten te gaan. Je lichaam zal
je er dankbaar voor zijn. Er zijn
verschillende routes te lopen in
Tongelre, dus doe er je voordeel
mee.

Naar buiten
Ondanks de donkere dagen is het
natuurlijk wel van belang voor
lichaam en geest om naar buiten
te blijven gaan om te wandelen,
of anders te bewegen, al kost het
soms wat moeite. Het in de natuur
zijn doet mij altijd goed, al is het
maar kort. Ik kom altijd me beter
voelend terug. En dat komt niet
alleen door ons bosrijke en landelijke buitengebied.
Uit wetenschappelijk onderzoek
is ook nog eens gebleken dat geur
uit de natuur een heilzame factor
is. Als je nu een flinke teug lucht

Nu de bomen weer kaal zijn kun je
in de boomkronen weer spechten
zien en andere boomklimmers,
zoals boomklevers, kruipers en
eekhoorntjes.
En op de grond kun je een vogel
tegenkomen, zelfs in je tuin, mits
er lekker veel blad onder de struiken of in de border ligt, die je zo
over het hoofd ziet, vanwege zijn
geweldige camouflageverenpak.
Het is namelijk de houtsnip.
Die zoekt met zijn lange snavel
tussen de bladeren naar bodem
leven zoals wormen.
Als je geluk hebt, zou je deze vogel
kunnen zien zitten, maar ik schat
de kans zeer klein. Ikzelf heb er
ooit één gezien, waar ik zowat
bijna op stond en zag deze niet,
totdat deze opvloog en met zijn
hoekige vleugels als een speer het
luchtruim koos.
De andere houtsnippen die ik
gezien heb waren helaas dood.
Ze lagen op de grond nadat ze een
botsing hadden gemaakt tegen een
raam. Dat is dan weer jammer. Ik
zie ze ook liever gewoon in het bos
op de grond. Weet je, als je er een
tegen mocht komen, is het eigenlijk een cadeautje. Fijne Kerst.

De houtsnip

neemt buiten in het bos, ruik en
voel je het? Heerlijk!
Normaal tijdens een wandeling
adem je ongemerkt fytonciden
in, dat zijn vluchtige organische
verbindingen die planten aanmaken om zich te beschermen tegen
insecten, bacteriën en schimmels.
Deze stofjes stimuleren ons

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

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

Typisch Tongelre

van zaterdag 14 december a.s.
zomaar tegen het lijf loopt. En hier
Kerstmarkt op z’n Oud-Tongelres blijft het niet bij. Maar wat nog
meer dan? Dat verklappen we niet.
10 jaar kerstmarkt
100 jaar annexatie van Tongelre Kom zelf een kijkje nemen.

zoek naar een origineel kerst
cadeau, dan kunt u terecht bij de
vele creatieve standhouders die
ook deze keer hun originele producten weer met dezelfde geestdrift aan u willen slijten. Maar
ook als u alleen maar uit bent op
Groot Eindhoven dat is toch pas in De locatie is uiteraard weer
dezelfde, de Wasvenboerderij,
een keigezellige kerstsfeer, dan is
2020, horen we u denken. Klopt
Celebeslaan 30, van 13.00 tot
de kerstmarkt van 14 december
helemaal, maar de annexatie van
17.30 uur en natuurlijk met de
aanstaande, de ’place to be’.
Tongelre vond al een jaar eerder
plaats. Vandaar dat de kerstmarkt vertrouwde activiteiten. Zo kunnen Hebt u nog vragen over het een en
de (klein)kinderen die u van plan
ander, stuur dan een bericht naar:
op zaterdag 14 december in het
was mee te nemen, in de kas weer kerstmarktouderaadhuis@hotteken staat van de aanloop naar
knutselen en kleuren en dit onder mail.com.
Groot Eindhoven. Centraal staat
deskundige en vooral enthousiaste Tot ziens op 14 december.
de historische raadsvergadering
Oh ja, een witte kerst kunnen we u
anno 1919 met sleutelfiguren van leiding. Er is een speurtocht die
voor elke deelnemer altijd een ver- ook dit jaar niet beloven, wel een
destijds, zoals b.v. burgemeester
boel gezelligheid.
rassing oplevert en zijn er dieren
Van Engeland. Met een knipoog
Organisatie kerstmarkt
nemen we u mee naar het belang- te bewonderen. Ook al spreekt
het vanzelf, hapjes en drankjes in
rijke besluit om Tongelre op te
heffen als zelfstandige gemeente. diverse soorten en smaken zijn
er uiteraard in overvloed. Wat is
Met name Oud-Tongelre heeft
een kerstmarkt zonder muziek?
haar dorpse karakter van voor
1920 heel lang weten te behouden Precies, daarom brengen verschillende muziekgezelschappen
met markante plekken en even
kerstliedjes ten gehore, uit alle
markante figuren als de ’Vette
Hendrik’, pastoor Van Amstel, de tijden en streken. Dit alles om u in
de juiste stemming te brengen.
’Bisschop’, jonkvrouw Mathilde,
enz. Het zou best kunnen zijn dat We zouden het bijna vergeten,
u deze personen op de kerstmarkt maar bent u tegen die tijd nog op

De hele gemeenteraad voor ’t Raadhuis vlak voor de annexatie in 1920, vierde van links burgemeester van Engeland.
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bedankje van ’t Oude Raadhuis
Voor haar vrijwilligers
Op zaterdag 16 november hebben
we onze vrijwilligers bedankt voor
hun inzet in 2019! Een Surinaams
etentje met een drankje en natuurlijk de verdiende speech van onze
voorzitter Henri van Vroenhoven.
Alhoewel het Bestuur ook louter
uit vrijwilligers bestaat had zij
besloten om de andere vrijwilligers
maar eens zelf te voorzien van een
drankje. Natuurlijk zijn er altijd wel
wat extra vrijwillige handjes bereid
om ook nog te helpen. Het was een
flinke afwas! Dus allemaal bedankt
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hiervoor. Na het etentje werd er
bijgekletst en gedanst.
Tijdens de feestavond is weer de
foto gemaakt voor onze kerst/
nieuwjaarskaart, die zo’n beetje
traditioneel begint te worden.
Elk jaar staan er wel weer nieuwe
gezichten op, als ze tenminste herkenbaar zijn onder de kerstmuts!
Momenteel hebben we bijna 100
vrijwilligers. Is dat genoeg? Nee,
we kunnen bij een aantal groepen/
werkzaamheden best nog wel een

paar handjes gebruiken. In het
willen we hier
graag op terugkomen. Dan willen
we weer eens een dag voor werving van nieuwe vrijwilligers gaan
aankondigen, of voor mensen die zo
maar eens in ons wijkcentrum een
kijkje willen komen nemen.
U wilt niet zo lang wachten?
Ook goed! Kom gewoon vrijdagsochtends (10-11.30 uur) eens langs
tijdens het wekelijkse vrijwilligerskoffie-uurtje!
januarinummer

buurt in Bloei
Meer informatie over de training
kun je vinden op www.wijeindhoven.nl/komtotbloei.

Buurt in Bloei Training
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 en is er voor
iedereen in de wijk.
In een eerdere editie van rond
’t Hofke heb je al kennis gemaakt
met de ontwikkelplaatsen, we
willen je nu meer vertellen over de
training die we aanbieden.
Training Kom tot Bloei
Een fijne wijk om te wonen en te
werken. Voor iedereen die daaraan
wil bijdragen - via burenhulp, vrijwilligerswerk, een begeleide stage
of betaald werk - heeft WIJeindhoven een speciale training gemaakt.
Deze training kun je gratis volgen
in de buurt.

sen. Je leert van elkaar en je leert
elkaar beter kennen. Wedden dat
je dat prima bevalt?
Onderwerpen
Wie ben ik? Waar ben ik goed in?
Wat kan ik? Wat wil ik? Dat ontdek je tijdens deze training.
De training is voor iedereen uit
de buurt die geïnteresseerd is en
wordt gratis aangeboden.
Aanmelden kan via een generalist
van WIJeindhoven of via een van
de verbinders uit je wijk.

Ben je nieuwsgierig geworden naar
wat Buurt in Bloei voor jou kan
betekenen?
Neem contact met ons op
- via email: tongelrecentrum
inbloei@wijeindhoven.nl
- via telefoon: 040-2388998
- tijdens de wekelijkse inloop:
maandagochtend tussen
11.00-12.00 uur
Jozef Israëlslaan 2f (de Toeloop)
Meer informatie over Buurt in
Bloei kun je vinden op www.
wijeindhoven.nl/buurtinbloei.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur en gaat
over jouw talenten en interesses.
Misschien heb je er al een tijdje
niets mee gedaan? Wij laten je
graag ervaren dat je talent hebt
en dat je daar iets mee kunt doen.
Voor jezelf.
In onze Kom tot Bloei training
oefen je daarmee.
Ook krijg je - als je dat nodig hebt
- ondersteuning bij het vinden van
een plek waar je jezelf verder kunt
ontwikkelen. Bovendien ontmoet V.l.n.r.: Wil Vugts (verbinder), Thomas Tijssen, Immie Maas, Ruud van
je tijdens de training andere men- Heugten, Remco van Steenoven en Alex van de Rakt (generalist/verbinder).
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Team van der Heĳden Kappers

G lamour moment

staat klaar voor jouw
tijdens de feestdagen

De feestdagen staan alweer voor de deur. Het wordt druk, dus is het slim om
alvast te bedenken wat je met je haar gaat doen. Je wilt toch niet op kerstochtend
wakker worden met een vol schema zonder plannen voor een goed kapsel?
• Probeer eens een ander kapsel.
• Laat je nagels manicuren en lakken
• Neem een schoonheidsbehandeling
• Neem een body tanning voor een mooi bruin kleurtje
Wees voorbereid en maak een afspraak:
Even bellen of 24/7 online boeken

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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van de Basischolen
Samenwerking Jumbo schooljaar
2019-2020
Dit schooljaar is de samenwerking
tussen de Jumbo Pagelaan en
spilcentrum ’t Hofke weer van start
gegaan.
Het gehele schooljaar door wordt
er in de verschillende groepen
een activiteit georganiseerd door
medewerkers van de Jumbo.
Zo wordt er een quizochtend
over de Jumbo georganiseerd

in de groepen 6-7-8, worden er
fruitprikkers gemaakt in de groepen
3-4-5, en wordt er aangesloten
bij een onderwijsthema van dat
moment in de groepen 1-2.
Op 13 november 2019 jl. kwamen
er twee medewerkers heerlijke
fruitprikkers maken met de
kinderen van groep 5b.

De kinderen mochten van fruit een
bouwwerk maken op een heerlijke
ondergrond.
Wat waren de kinderen betrokken
en wat hebben de medewerkers van
de Jumbo weer hun best gedaan
voor ons!
Dank je wel Jumbo en alle
medewerkers!

Inloophuis de Eik is op zoek naar
vrijwilligers!
De Eik biedt als professionele
vrijwilligersorganisatie psychosociale ondersteuning aan iedereen
die direct of indirect met kanker
te maken heeft of heeft gehad. De
Eik is een ontmoetingsplek waar
persoonlijke aandacht en een
luisterend oor centraal staan. Ook
naasten en nabestaanden zijn van
harte welkom bij De Eik.
Gasten kunnen lotgenoten ontmoeten, maar ook deelnemen aan
verschillende creatieve en ontspan-

beschikken over een luisterend oor,
levenservaring, inlevingsvermogen
en sociale vaardigheden. Werktijnende activiteiten. Daarnaast wor- den zijn in overleg.
den er regelmatig voorlichtingsmo- Het Inloophuis is geopend op
menten en interessante lezingen
maandag van 13.30-17.00 uur,
georganiseerd.
dinsdag t/m donderdag van
Om iedereen gastvrij en met aan10.00-17.00 uur en op vrijdag van
dacht te kunnen ontvangen is De
10.00-14.00 uur. Interesse? Stuur
Eik op zoek naar nieuwe gastvrou- een mail naar info@inloophuis-dewen en -heren. Je bent het eerste
eik.nl of loop eens binnen. Heb je
aanspreekpunt voor bestaande en
nog vragen? Bel Thérèse van den
nieuwe gasten. Daarnaast bied je
Biggelaar op 040-293 9142.
een luisterend oor, informeert hen Inloophuis de Eik
en zorgt ervoor dat ze zich prettig
Klein Tongelreplein 8
voelen.
5613 KK Eindhoven
De Eik is op zoek naar personen die www.inloophuis-de-eik.nl
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momenten met
Hart, ziel en handen
Sterren nodigen uit tot dromen, tot visioenen
Door Wim van de Wiel

„Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Wij hebben zijn ster gezien,
en wij komen hem hulde brengen,
wij komen om hem te eren.”
Koning Herodes schrikt:
„Een koning? Een toekomstige koning?
Wordt dit mijn opvolger,
of stoot hij mij van de troon, misschien?
Misschien een nieuwe dynastie?”
Zelfs de sterren kondigen Jezus’ geboorte aan.
Geleerden, wijzen en sterrenwichelaars zijn niet de
minsten!
Ze kunnen zons- en maansverduisteringen voorspellen.
Een ster, en wat voor één!
Deze knots van een ster bekrachtigt het koningschap
van dit kind.
De sterrenhemel voorspelt zijn toekomst.
Dan knielen de wijzen neer.
Zij vinden en ontmoeten hun koningskind en geven
hun geschenken.
Gaven bij een geboorte,
dit zijn tekens van hun wensen,
van hun dromen, van hun toekomst voor dit kind.
Mattheüs, de evangelist, weet al lang
wie uit dit kind gegroeid is.
Zijn beschrijving zouden wij nu een ’flashback’ noemen.
Hij kijkt terug naar zijn geboorte, met de wijsheid en
kennis van later.
De wijzen geven:
Goud, als teken dat dit kind koninklijk en machtig zal
zijn,
een leider en wegwijzer voor velen.
Wierook, want zijn leven zal welgevallig zijn
voor de Eeuwige, voor God,
de rook zal omhoog stijgen.
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En mirre.
Mirre wordt gewonnen uit hars van struiken;
Uit hars destilleert men een lichtgele kruidige olie,
zoet, en soms bitter.
Deze olie werd en wordt nu nog steeds gebruikt
als basis voor genezende oliën, voor parfum of als
balsem.
Denk even aan de olie waarmee Maria Magdalena
de voeten van Jezus balsemde,
en waarmee op paasmorgen vrouwen Jezus’ lichaam
wilden balsemen, toen hij al begraven was.
Mirre is een weldaad voor de dagelijkse verzorging
van het lichaam van elke mens.
Wij allen kunnen zo genieten van de sterrenhemel
en telkens staan we weer versteld bij een maans- of
zonsverduistering,
of we wijzen onze kinderen of kleinkinderen op een
schitterende ster:
Kijk eens, het sterretje van opa of van een andere
geliefde.
En natuurlijk zijn er onder ons personen,
die iedere week of maand
een damesblad of andersoortig tijdschrift doorbladeren
om te lezen wat er ons te wachten staat vanuit ons
sterrenbeeld.
Als je vol ontzag en verbazing naar de sterrenhemel
kijkt,
komt dan ook bij jou een gevoel op van hoop, verlangen
of van overgave.
Denk nog eens terug hoe je je voelde,
toen je jouw pasgeboren kindje in jouw handen kreeg,
of toen je jouw kleinkind voor ’t eerst mocht vasthouden,
of hoe je, als je geen vader of moeder bent,
toch intens kon genieten van je kleine neefjes en nichtjes:
Die kleine vingertjes, teentjes,
die wegspringende haartjes en fijne adertjes,
die grote kijkers en die open glimlach,
stil, rust, zacht, teer, afhankelijk en vol vertrouwen.

Zo zijn wij op weg, net als die wijzen,
op weg, op reis naar de ster van het Jezuskind,
van het grootse naar het o zo kwetsbare.
Wat geven wij aan onze kinderen?
Wat gunnen wij onze kinderen?
Wat spreken wij uit aan wensen voor ons dierbaarste…
Mag ik enkele wensen benoemen, onder woorden
brengen:
Wij geven of gunnen onze kinderen en kleinkinderen
ouders, die een veilige haven bieden aan hun kinderen.
Wij gunnen hen …
Vertrouwen, dat onze kinderen mensen mogen ontmoeten, die van hen houden,
Levensmoed om de wereld te durven verkennen,
Geloof in eigenwaarde en mogelijkheden,
Hoop dat jouw kind later zorg draagt voor de medemens,
met de liefde als basis voor het leven,
Wij gunnen onze kinderen
een mooi en goed leven vol geluk en wijsheid.
Wij wensen, wij dromen,
misschien is het tegen alle realisme meer nog hopen.

Ik hoop … ik hoop,
dat onze kinderen met ons allen DEZE droom kunnen
delen:
de droom over de toekomst,
in kleine kring, in ons gezin en familie,
een visioen van vrede, wereldwijd,
brood en water voor iedereen,
een dak boven ’t hoofd van elke vluchteling,
een witte vredesvlag,
waar nu gesproken wordt met wapens.
Een visioen of droom,
waar gerechtigheid heerst en eerlijk delen,
waar er barmhartigheid heerst en vergeving
waartoe de liefde heerst als onuitputtelijke energie.
Dit visioen, deze droom, mag ik meenemen
naar DIT Jezuskind, en naar elk kind, naar elke mens,
zodat de idealen van de volwassen Jezus vervuld mogen
worden.
En wanneer ik deze woorden uitspreek en uitschrijf,
weet ik, bedenk ik,
dat ik hier sta als een mens met dromen en verlangens,
maar evenzeer met Lege Handen.
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MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN

Alles voor uw
schoonheid

Voor informatie bel (040) 263 11 27

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• D.A.S. Plasma lift
• Massages
• Tanden bleken
De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
24/7 online afspraak maken

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting
happiness for your skin

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven
Telefoon 06 - 45 28 85 56
www.happyskin.nl

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

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

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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

Dinsdag 31 december zijn er weer heerlijke oliebollen verkrijgbaar
bij ons in de winkel. Wij zijn geopend van 08.30 tot 16.00 uur.

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

foto-impressie
Halloween
We kijken terug op een geslaagde Halloween-avond in
onze wijk.
Ondanks het slechte weer én het grote aanbod aan
Halloweentochten was het in de wijk toch druk met
kleine en grote spoken, zombies, heksen en andere
monstertjes. Er waren een aantal spannende posten en
veel mensen deden graag de deur open om snoepjes uit
te delen aan de enge bezoekers.
Iedereen, bezoekers en deelnemers, heel erg bedankt!
We hebben nu alweer zin in volgend jaar en we hopen
dat er dan nog meer buurtbewoners meedoen!
Onze volgende activiteit is de filmavond op 3 januari.
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg
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verenigingen
Aan het woord
Dahliaclub St. Martinus
Het einde van het jaar 2019 is in zicht. De Sint
is weer in Spanje en we gaan nu heerlijk kerst
vieren en het jaar knallend afsluiten.
De winter is altijd een beetje donker jaargetijde,
maar steek zelf wat licht op door toch ook naar
buiten te gaan, er is nog veel te zien. We hebben
in Tongelre hele mooie wandelgebieden, dus
blijf niet alleen maar binnen zitten.
Er gaat iedere dag iemand van de club naar de
tuin om alles te controleren, of het niet te koud
of te vochtig is voor onze knollen. En op dinsdagavond is het altijd gezellig kaarten in het
clubhuis. Dus wij vermaken ons prima tijdens
de winterdagen. Alle leden van de dahliaclub
wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020.
Bestuur Dahliaclub St. Martinus.

Een lintje voor
Antoon van de Nobelen
Op vrijdag 15 november is Antoon
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. De onderscheiding
kreeg hij voor zijn inzet op diverse
terreinen. Zo was hij sinds 1958 lid
van het Sint-Martinusgilde Tongelre, waar altijd een beroep op hem
gedaan kon worden.
Ook op het monumentale kerkhof
bij ’t Hofke was Antoon elke maandagmorgen vanaf 1996 present om
te helpen met blad ruimen, harken
en zonodig schoffelen. Ook in de
St.Martinuskerk was hij als vrijwilliger bij de schoonmaakploeg.
Van 1999 tot 2018 was hij werkzaam op het Lorentz Casimir
Lyceum, waar hij hielp met tuinwerkzaamheden, afvalbakken en
20

papierbakken legen, sportvelden en
examenlokalen in orde maken.
Voor al dit vrijwilligerswerk heeft
Antoon zijn lintje verdiend.

De geschiedenis herhaalt zich?
Doordat op 1 mei 1920 een aantal
jongens tegen een echte leren bal
wilden trappen en daarvoor 10
cent moesten betalen, werd het
startschot gegeven voor de oprichting van RKVV Tongelre. Met de
clubkleuren rood en wit van het
wapen van de voormalige gemeente
Tongelre.

tie! Of gewoon kampioen worden
uiteraard. Hopelijk komen er op dit
succes meer toeschouwers af en u
bent allen meer dan welkom!
Parallel aan dit nieuwe sportieve
succes is op 30 oktober jl. door
vijf partijen de intentieverklaring
’Tongelre Actief’ ondertekend.

Tongelre 1 periodekampioen 2019
Van een zandvlakte op Den Bult,
via andere terreinen, naar Sportpark Doornakkers, waar de Grote
Doorbraak plaatsvond. Tijdens
het 40-jarig bestaan in 1960 werd
de eerste klasse behaald na een
enerverende wedstrijd tegen Best.
Het toenmalige Tongelre Nieuws
heeft hier uitgebreid over bericht;
kon ook niet anders met meer dan
7000(!) toeschouwers en nog meer
mensen langs de kant van de weg
tijdens de intocht in Tongelre.

Gemeente Eindhoven, LumensDynamo Jeugdwerk, de PSV
Foundation, RKVV Tongelre en WIJ
Eindhoven willen van het sportpark een ontmoetingsplek maken
waar inwoners kunnen deelnemen
aan allerlei activiteiten, o.a. op het
gebied van bewegen en leren. Op
onze site www.rkvvtongelre.nl staan
de foto’s van de ondertekening van
deze intentieverklaring.

18 november jl. ingestemd met
een naamsverandering van de club.
Met ingang van het nieuwe seizoen
heten we voortaan SV Tongelre. Dit
is nodig om breedmaatschappelijk
actief te kunnen zijn en de vereniging eventueel te kunnen uitbreiden
met andere sporten. Natuurlijk is
na bijna 100 jaar een naamsverandering soms moeilijk te begrijpen,
ondanks de voordelen hiervan.
Maar de naam RKVV Tongelre zal
ongetwijfeld ook na het volgend seizoen in de harten van velen blijven
bestaan.
Er is veel veranderd in 99 jaar. De
binding van nu met de voetbalvereniging Tongelre is anders dan
vroeger, maar de beleving blijft
er als vanouds. We zijn dan ook
benieuwd of er onder de lezers nog
(overgeleverde) verhalen bestaan
over die bewuste dag in 1960.
Al is het maar om deze verhalen
een stimulans te laten zijn voor een
nieuwe, sportieve toekomst.
U kunt uw reactie opsturen naar
info@rkvvtongelre.nl
Nog even dit: vrijwilligerswerk is
onbetaalbaar en wordt dus ook niet
betaald. Maar bij RKVV Tongelre
krijg je er wel waardering en respect
voor terug.
Volgende maand alle aandacht voor
de jeugd!
Sportieve groeten
Peter Laurier

In aansluiting hierop is in de
Algemene Ledenvergadering van

Anno 2019 speelt Tongelre 1 in
de vijfde klasse KNVB en is het
streven om een stabiele derdeklasser te worden; zoals het ook ooit
is begonnen. Een belangrijke stap
hierin is natuurlijk op 10 november jl. gezet, toen het elftal na vele
jaren zonder prijs, een periodetitel
heeft gepakt en dus verzekerd is van
nacompetitie met kans op promo21

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

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

drukkerijallcolor

Voor al uw print- en drukwerk

drukwerk

printwerk

Je kunt bij onze opvang terecht voor advies bij de aanschaf,
keuze en verzorging van huisdieren. Je kunt bij ons ook terecht
voor het deskundig laten knippen van nagels en tanden van
konijnen en cavia’s. Ook voor het kortwieken van vleugels bij
vogels kun je bij ons langskomen.
Ook verkopen wij dierenverblijven (zonder winstoogmerk) om
onze opvangdieren te kunnen onderhouden.

afwerking

Lange Voren 16b, 5521 DD Eersel - T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl

Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven
Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail: Dierenopvangpaul@on.nl

EM 100 jaar: de toekomst

Het afgelopen jaar hebben we
geschreven over de lange geschiedenis van het Eindhovens Muziekcollectief. In dit laatste artikel
kijken we naar de toekomst.

aan activiteiten zoals workshops,
play-ins en voorspeelmiddagen.
Betekent dit dat u ons nog minder
gaat zien en horen? Nee, zeker
niet; Tongelre is onze wijk en wij
richten ons met optredens en
2019 is het jubileumjaar van het
andere activiteiten op Tongelre.
EM en gedurende dit jaar besteden Maar we zijn ook elders te horen,
we aandacht aan onze vereniging. bijvoorbeeld in de kiosk in het
Dit keer: de toekomst.
Stadswandelpark. Centraal staat
dat we zichtbaar willen zijn in
Iedere vereniging en dus ook onze onze wijk en in onze stad.
harmonie kent dezelfde uitdagin- Het aantal leden is bij alle verenigen, variërend van schommelingen gingen een vraagstuk. Wij hebben
in het aantal leden tot de keuze
gelukkig een goede basis in de
van activiteiten. Wat dat laatste
vaste bezetting. Dit willen we af
betreft, heeft u vast al gemerkt dat en toe uitbreiden met gastspelers,
onze harmonie steeds minder op
afhankelijk van de muziekstukken
straat te vinden is. Het EM haalt
en het specifieke optreden. En we
nog wel de avondvierdaagse binzijn ook erg trots op onze samennen, maar in een nieuwe vorm:
spelgroep waarin beginnende
met een optreden bij het Oude
muzikanten worden opgeleid. Zij
Raadhuis. We gaan steeds meer
worden stapsgewijs meegenomen
nieuwe vormen ontwikkelen. Dit
in het orkest en de slagwerkgroep
kan zijn door meer met anderen
om de overgang kleiner te maken.
samen te werken, bijvoorbeeld
Dit doen we bijvoorbeeld door
met andere orkesten of muzikan- ze al vroeg te laten deelnemen
ten. Maar ook door concerten en
aan een deel van de repetities en
optredens in kleinere bezetting,
door ze samen met onze andere
dus niet met het volledige orkest,
orkesten (het grote orkest en de
te organiseren. Daarbij denken we slagwerkgroep) te laten optreden.

Zo worden ze ook enthousiast
voor wat ons allemaal bindt: het
samen muziek maken!
Benieuwd naar hoe dit klinkt?
Kom langs bij onze repetities aan
de Tongelresestraat 146 op maandagavond.
Kerstconcert
Het is inmiddels een Tongelrese
traditie: het kerstconcert van het
Eindhovens Muziekcollectief.
Ook dit jaar spelen we met de
jeugdleden en het groot orkest
mooie stukken die u zeker in
kerststemming gaan brengen!
Het concert is op woensdag 18
december in de Martinuskerk en
begint om 19.30 uur.
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Fitness voor iedereen
•
•
•

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
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

de Tongelrese
Keuken
Een heerlijk dessert dat past bij het kerstdiner.

Peren met kaneel en steranijs
Ingediënten voor 4 personen
* 1 bio sinaasappel
* 500 ml witte wijn
* 4 kaneelstokjes (± 5 cm lang)
* 6 kruidnagels
* 3 kardemonpeulen
* 1 steranijs
* 150 gram suiker
* 4 peren
* kaneelpoeder
* 8 chocoladestokjes (Mikado van LU)
Bereiding
1 Was de sinaasappel onder warm water. Rasp de
zeste (gekleurde buitenkant) van de schil en pers de
sinaasappel uit.
2 Giet de wijn in een kookpan en breng aan de kook,
samen met de specerijen - de suiker - de zeste en 2
eetlepels sinaasappelsap.
Laat 10 minuten zachtjes koken.

4 Zet de peren in een passend glas. Zeef de siroop en
giet er een beetje siroop bij.
Werk af met de sinaasappelzeste en strooi er wat
kaneel over en garneer met de chocoladestokjes.

3 Was en schil de peren maar laat het steeltje er aan.
Leg ze in de kokende vloeistof.
Pocheer de peren +/- 10 -12 minuten. Regelmatig
keren.
Haal de pan van het vuur en laat de peren in de
siroop afkoelen.

5 Serveer meteen.
Wij wensen alle lezers van ons schitterende wijkblad
een gezond, voorspoedig en culinair 2020.
Clasine en Jack

Kinderfilmavond SING
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg organiseert op vrijdag
3 januari 2020 om 18.30 uur in
’t Oude Raadhuis weer een kinderfilmavond voor kinderen van 5 tot
12 jaar.
Kom ook gezellig kijken naar de
film ’SING’!
Neem je je eigen kussen of zitzak

mee? Wij zorgen voor iets
lekkers te drinken en te
snacken.
Aanmelden is niet nodig.
De entree is gratis, maar
een vrijwillige bijdrage is
meer dan welkom.
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
Gezellige avond met film en hapjes

Op vrijdagavond 20 december organiseren we weer
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.
Let op! Gewijzigde aanvangstijd 19.30 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur.
’Amadeus’ (1984) speelt zich af op en rond het Weense
hof van keizer Jozef. Salieri is daar de serieuze hofcomponist, Mozart de jonge brutale spring-in-het-veld die
de hoftradities aan zijn laars lapt. Een visueel overweldigend historisch epos en heerlijke ode aan de muziek
van Mozart, bekroond met 8 Oscars.

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

Gezellige avond met film
en hapjes

Op vrijdagavond 17 januari 2020
organiseren we weer een gezellige
avond in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.
We vertonen de komische film
’Little Miss Sunshine’ (2006)

Rijbewijskeuring 75+

De rijbewijskeuring op ’t Oude Raadhuis gaat gewoon
door op de eerste maandag van de maand. Na ongeveer
10 jaar is de huidige arts gestopt in verband met zijn
pensionering en wordt opgevolgd door een andere arts.
De kosten bedragen € 35.-. Voor een afspraak kunt u
bellen met de beheerder van ’t Oude Raadhuis.

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.

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
26

Zoek je
contact?
Bel of
mail ons!

