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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

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

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

Urkhovenseweg 17a
Eindhoven 
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

drukwerk printwerk afwerking

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

Voor al uw print- en drukwerk

drukkerijallcolor
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van de Redactie
Als u dit wijkblad krijgt is het 
nieuwe jaar ongeveer twee weken 
oud. Aan het begin van een nieuw 
jaar is het altijd even wennen aan 
het schrijven van het nieuwe jaartal. 
Waarschijnlijk is die gewenning dit 
jaar meegevallen want 2020 is een 
eenvoudig samengesteld getal. Het 
ziet er mooier en rustiger uit dan 
2019!
Als het nu ook eens een mooier en 
rustiger jaar zou worden! 
Een mooier jaar, dat hebben we 
wel enigszins zelf in de hand door 
gezellig en vriendelijk met elkaar 
om te gaan. „Wie goed doet, goed 
ontmoet”! 
We kunnen ook onze omgeving 
mooier maken. Ziet u ook wel eens 
mensen die met een prikker en 
vuilniszak zwerfvuil opruimen! Ge-
weldig dat ze zo proberen hun buurt 
mooier te maken, eigenlijk moet dat 

niet nodig zijn. Laten we afspreken 
dat we in het nieuwe jaar ons afval 
zelf opruimen, we gooien het niet 
zomaar op straat.
Een rustig jaar zou ook heel welkom 
zijn. Maar dat is niet zo eenvoudig. 
Laten we nog maar niet alle opstan-
den, twisten en oorlogen wereldwijd 
noemen maar in ons eigen kleine 
kikkerlandje blijven. Wij kunnen 
ook heel ontevreden zijn en de boel 
op stelten zetten. Denk maar aan de 
boeren, de leraren, de zorgsector en 
de klimaat- en milieuactivisten. 
Op het ogenblik is de rust in ons 
land ver te zoeken. 
Maar we blijven positief, er staat 
ons een nieuw jaar te wachten 
waarin al die problemen hopelijk 
opgelost kunnen worden en de rust 
weerkeert. 

Veel leesplezier! 

2020
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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



Het wijkblad kan niet zonder 
vrijwilligers gemaakt worden. 
Dankzij de hulp van correctoren, 
bezorgers, reservebezorgers, vaste 
(rubriek)schrijvers, fotografen en 
adverteerders kunnen wij het blad 
maken zoals dat voor u ligt, alles 
bij elkaar zo’n 70 vrijwilligers. 
Daar mogen wij als werkgroep 
best trots op zijn.
Een van de taken binnen de 
werkgroep is de opmaak van 
het wijkblad voordat het naar de 
drukker gaat. Onze lay-out vrijwil-
liger heeft aangegeven te willen 
stoppen met de opmaak van het 
wijkblad. Hij heeft het wijkblad op 
de kaart gezet en daar zijn we hem 
zeer dankbaar voor. De lay-out 
taak willen we verdelen over twee 
of drie vrijwilligers.

Lay-out
De redactie maakt tijdens de 
maandelijkse redactievergadering 

een selectie uit de artikelen die bij 
het secretariaat binnengekomen 
zijn. De lay-out man of vrouw gaat 
daarna aan de slag om van deze 
artikelen en de standaard adver-
tenties een wijkblad te maken. 
Kennis van de grafische wereld 
is noodzakelijk. Het lay-out werk 
wordt gedaan in de laatste week 
van de maand m.u.v. de maand 
juli. Het is mogelijk om deze va-
cature als duobaan te vervullen of 
in combinatie met onderstaande 
vacature.

Ondersteuning lay-out
Gedurende de maand heeft deze 
vrijwilliger de volgende taken.
•  Selecteert uit de Gmail mailbox 

artikelen voor het wijkblad.
•  Stuurt deze artikelen naar 

een corrector voor eventuele 
tekstuele aanpassingen.

•  Archiveert de mails en de 
artikelen.

•  Stuurt een herinnering naar 
de rubriekschrijvers voor het 
insturen van copy.

•  Bundelt de binnengekomen 
artikelen ter bespreking in de 
redactievergadering.

Kennis van het MS Office pakket is 
een grote pré.

Informatie over bovenstaande 
vacatures kun je opvragen bij de 
redactievoorzitter Sjaak Kommers. 
Zijn contactgegevens staan in het 
colofon op pagina 3. 
Je gaat deel uitmaken van een 
team dat verantwoordelijk is voor 
het maken van het mooiste wijk-
blad van Eindhoven!

Heb je interesse in een andere 
functie als vrijwilliger, dan mag je 
dat ook kenbaar maken.

Sjaak Kommers
redactievoorzitter

Vrijwilligers voor de lay-out

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

De Kerkuil
De kerkuil wordt nooit katholiek
en dat is een goed besluit
want al klinken er psalmen en muziek
hij gaat voor het zingen de kerk al... uit.

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 dat 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

GezOCht
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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
Anne-Meta Hutten

Ik ben geen Tongelrese, zelfs geen 
Brabantse, maar komend jaar wel 
al 20 jaar woonachtig in de Gees-
tenberg. 

Mijn roots liggen in Zuid-Holland, 
in Dordrecht om precies te zijn. Ik 
ben een Dordtse Schapenkop. Bijna 
45 jaar geleden zijn mijn ouders 
verhuisd van Dordrecht naar Eind-
hoven vanwege het werk van mijn 
vader. In die zomer zijn we in Strijp 
gaan wonen, op de Zeelsterstraat. 
Dat was voor ons wel even een hele 
omschakeling. Mensen vonden ons 
maar raar. Een beetje alternatief 
gezin. Ons huis was het enige huis 
in de straat (en die is lang!) dat geen 
vitrage voor het raam had, maar 
allemaal planten. Een heel raam vol 
met groene en bloeiende planten. 
En dan was er natuurlijk ook de 
taalbarrière. Want ja, onze dialecten 
verschillen nogal zullen we maar 
zeggen. Aan de ene kant de rollende 
R en de harde G en aan de andere 
kant de zachte G. Maar ook verschil 
in gebruik van woorden. Waar 
wij Hollanders patat eten, eten de 
Brabanders friet. En mijn moeder 
begreep er nooit wat van als een 
buurvrouw het alsmaar over „hij” 
had als ze over haar dochter sprak.
Er woonden veel kinderen bij ons in 

de buurt en omdat het zomervakan-
tie was speelden we veel buiten – 
we woonden vlak bij het Beatrixka-
naal en er waren voldoende velden 
om lekker te spelen - en leerden 
zo al wat kinderen uit de buurt 
kennen. Deze kinderen zaten op de-
zelfde lagere school als waar ik naar 
toe zou gaan: de Theresiaschool 
aan de Bredalaan. Deze school werd 
gerund door een non: Zuster Pia 
Maria. Na de zomervakantie zou ik 
naar de derde klas gaan (de huidige 
groep 5). En in de derde klas stond 
juffrouw Manders voor de klas. De 
kinderen waar ik die zomer mee 
optrok vertelden veel (negatieve) 
verhalen over haar. De juf had 
rood haar en veel sproeten, was al 
’heel oud’ (bijna met pensioen) en 
heeeeeeeel erg streng. Ze was ook 
gemeen zeiden deze kinderen. De 
juffrouw trok aan je oren of haren of 
kneep heel hard in je arm als je iets 

had gedaan wat niet mocht of in de 
klas niet luisterde. Deze verhalen 
maakten mij nogal bang en toen 
het zover was ging ik huilend naar 
school, omdat ik bang was voor een 
vrouw die ik nog nooit had ont-
moet. Dat jaar op de lagere school 
was eigenlijk het fijnste jaar dat ik 
heb gehad. Ik verliet ook huilend de 
school toen het jaar om was, alleen 
maar omdat ik in de vierde klas 
haar niet meer als lerares had. Ik 
vond haar een geweldige juf.
Na de basisschool ben ik naar de 
middelbare school gegaan. MAVO 
Pius X. Deze school is ook al lang 
verdwenen. Na mijn examen ben 
ik naar de HAVO gegaan aan het 
van Maerlantlyceum en daarna 
ben ik een jaar gaan studeren aan 
de  Bibliotheek- en Documentatie-
academie in Tilburg. Dat was toch 
niet helemaal wat ik wilde, dus 
ben ik na een jaar gaan werken. Ik 
kwam terecht op het kantoor van 
een optiekketen, maar dat was toch 
ook niet precies wat ik zocht. Na 
een jaar of twee ben ik weer gaan 
studeren. Ik heb een secretaresse-

Ik was compleet verrast toen Sylvie Bogaerts mij vroeg of 
ik een stukje voor de Wisselpen van Rond ’t Hofke wilde 
schrijven. Ik heb er wel even over moeten denken, want ja, 
waar ga je dan over schrijven? 

Werken op de TU/e
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opleiding gevolgd. Aan het eind van 
mijn opleiding moest ik 6 weken 
stage lopen en voor mij stond vast 
dat ik dat bij de TU/e zou gaan 
doen. Via via ben ik inderdaad aan 
een stageplek gekomen, bij de fa-
culteit Bouwkunde, en tijdens mijn 
stage heb ik gesolliciteerd op een 
aantal secretaressefuncties bij de 
faculteit Wiskunde en Informatica. 
Na een korte periode van onzeker-
heid (want ja, als stagaire mocht ik 
eigenlijk niet op interne vacatures 
solliciteren) ben ik toch aangeno-
men als secretaresse bij een groep 
op de Wiskundeafdeling. Hier 
werkte ik voor drie hoogleraren met 
hun docenten, AiO’s (assistenten 
in opleiding) en studenten. Het was 
een grote groep om voor te werken, 
maar wel heel erg leuk. Voor deze 
groep heb ik 7,5 jaar gewerkt. Na 
deze periode ben ik gaan werken 
voor een informaticaonderzoek-
school. Hier werd ik management-
assistent (what’s in a name) en 
samen met een collega zorgde ik 
voor de organisatie van dit instituut. 
Een aantal keer per jaar verzorgden 
we meerdaagse bijeenkomsten voor 
binnen- en buitenlandse AiO’s van 
verschillende Nederlandse univer-
siteiten. We regelden hier samen 
alles voor: van de accommodatie 
tot het diner, van het ontbijt tot alle 
lezingen en als klap op de vuurpijl 
voor elke bijeenkomst een ’social 

event’ waarvoor we elke keer een 
groot spel verzonnen om mensen 
op een andere manier met elkaar 
kennis te laten maken en te laten 
samenwerken. Dit was voor mij 
echt een geweldige tijd.
In 2000 leerde ik mijn man, Remco 
kennen. Hij woonde hier al in de 
Geestenberg. In mei ben ik bij hem 
ingetrokken en in januari van het 
jaar erop zijn wij getrouwd. In sep-
tember van datzelfde jaar werd onze 
dochter Nienke geboren. Na mijn 
zwangerschapsverlof ben ik weer 
aan het werk gegaan bij de onder-
zoekschool. Wel voor halve dagen. 
Op dat moment was dat goed te 
doen. In 2002 raakte ik opnieuw 
zwanger en werd in januari 2003 
onze zoon Freek geboren. Begin 
2004 kreeg ik een burn-out en 
kwam ziek thuis te zitten met twee 
jonge kinderen. Dit was een hele 
zware periode, zeker ook omdat 
Remco in diezelfde periode ook met 
een burn-out thuis kwam te zitten. 
Het herstel duurde erg lang en 
uiteindelijk heb ik met heel veel pijn 
in mijn hart afscheid genomen van 
de TU/e en ben ik thuis gebleven 
om voor mijn gezin te zorgen. Een 
hele omschakeling, maar heel erg 
dankbaar werk. De kinderen werden 
groter en gingen van kinderop-
vang Minoes (daar waar nu Orka 
zit), naar de peuterspeelzaal (toen 
nog zelfstandig) en daarna naar 

de basisschool: ’t Karregat. Vanaf 
het moment dat Nienke als eerste 
naar de basisschool ging heb ik me 
ingezet als vrijwillige ouder. Het zit 
niet in mijn natuur om helemaal 
niets te doen, me nergens voor in 
te zetten. Dus begon ik als klasse-
ouder bij de kleuters en ben met de 
kinderen meegegroeid als het ware. 
Ik was lid van de oudervereniging, 
betrokken bij seizoensgebonden 
activiteiten binnen de basisschool, 
medeorganisator van het grote spil-
feest (toen kinderopvang Korein, de 
peuterspeelzaal en de basisschool 
één spilcentrum werden), voorzitter 
van de MR en vrijwilligers coördi-
nator van de schoolbibliotheek. Ook 
heb ik een aantal jaren een groepje 
kinderen begeleid uit de klas van 
Nienke die wat extra uitdaging no-

Vrijwilligerswerk bij Scouting De Doornakkers

Lekker op vakantie
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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

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!

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

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



dig hadden. Dit was nog voor de tijd 
van de A+ klas. Met heel veel plezier 
heb ik met deze kinderen één of 
twee keer per week wat extra dingen 
gedaan. Dingen waar de leerkracht 
geen tijd voor had. Er was altijd wel 
een klus te vinden binnen school 
waar ze mensen voor nodig hadden 
en waarvoor ik gevraagd werd. Ei-
genlijk heb ik nooit „nee” gezegd als 
mij gevraagd werd of ik iets wilde 
doen voor school, ik heb het altijd 
als prettig ervaren om mijn kennis 
te kunnen inzetten. 
In 2014 ben ik ook vrijwilligerswerk 
gaan doen bij Scouting Doornakkers. 
Er was een tekort aan stafleden en ik 
heb mijzelf als onervaren scouting-
persoon aangeboden. Er volgde een 
gesprek met een groepsbegeleider en 
een paar weken later ging ik kijken 
bij de Kabouters. Ik was meteen 
enthousiast en ook de kabouter-
leiding zag het wel zitten met mij. 
Met hen heb ik dat scoutingseizoen 
verder gedraaid als staflid. In het 
seizoen daaropvolgend ben ik staf 
geworden bij de Esta’s en een jaar 
of 2 later ben ik een jaar Gidsenstaf 
geweest. Sinds dit seizoen ben ik 
stafbegeleiding en staf bij de Esta’s. 
Het is gewoon heel erg leuk om 
ervoor te zorgen dat de kinderen elke 
zaterdagochtend (of -middag) een 
leuke tijd hebben. Ik ben niet alleen 
maar staf geweest bij scouting, ik 
heb ook vaak stukjes geschreven 
voor wijkblad rond ’t Hofke over 
scoutingactiviteiten. Maar zoals met 

alles moet je keuzes maken, dus heb 
ik dat stokje aan een ander overge-
geven.
Bij Scouting Regio Eindhoven, het 
overkoepelende orgaan van alle 
scoutinggroepen binnen regio Eind-
hoven, ben ik als regiomedewerker 
en bestuurder betrokken geweest. 

In deze regio zijn 25 groepen uit 
Eindhoven, Nuenen, Son en Breu-
gel en Best actief, met zo’n 2800 
jeugdleden en 700 kaderleden. Het 
leukste wat ik hier gedaan heb is het 
meewerken aan de organisatie van 
de Regionale Scouting Wedstrijden. 
Een weekend waarin verschillende 
scoutsgroepen (gidsen/verkenners/
padvinders/padvindsters) laten zien 
wat voor scoutingtechnieken ze be-
heersen en in wedstrijdverband strij-
den om een plek in de top drie. De 
winnaars van de top drie mogen dan 
onze regio vertegenwoordigen bij 
de Landelijke Scouting Wedstrijden. 
Hier doen zo’n 100 ploegen uit heel 
Nederland aan mee. Een hele erva-
ring om dat eens mee te maken. Ik 
doe natuurlijk niet alleen maar vrij-
willigerswerk. Sinds augustus van 
dit jaar ben ik werkzaam bij Poets-
zorg, ’poetsen met een praatje’. 
Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat 
ik nou niet direct poetsen als hobby 
heb, maar het is heel erg dankbaar 
werk en dat is dan toch waar ik het 
voor doe. Net als ieder ander mens 
moet ook ik wel eens ontspannen. 
Als ik thuis ben doe ik dat graag 

met een haakwerkje en een serie 
op Netflix. Mijn zus zegt wel eens 
dat ik met mijn haaknaald de hele 
wereld aan elkaar kan haken. Een 
andere manier om te ontspannen 
is het bezoeken van concerten en 
festivals samen met Nienke. We 
hebben redelijk dezelfde muziek-
smaak en kunnen enorm genieten 
van een goed optreden. Soms gaan 
we naar festivals als bezoeker, maar 
op een ander moment zijn we als 
vrijwilliger bezig anderen een hele 
fijne tijd te bezorgen. Dat we dan op 
die manier ook nog zelf een beetje 
kunnen genieten is natuurlijk mooi 
meegenomen. Ook vieren wij samen 
heel graag carnaval. Al een paar jaar 
vormen wij met een groep vrien-
den vriendenclub Allus Ken. Vanaf 
11/11 zijn we eigenlijk wel actief 
en in de periode tot aan de carnaval 
gaan we wel wat feestjes af. Tijdens 
carnaval zijn we van donderdag t/m 
dinsdag op verschillende plekken in 
Eindhoven te vinden. In onze Allus 
Ken pakken, of in onze oranje-
blauwe outfit. In ieder geval is de 
ezel (het symbool van Eindhovens 
carnaval) er altijd bij!
De ultieme manier van ontspannen 
is voor mij wel een heerlijke mas-
sagebehandeling van Bianca van 
Hoorn van massage praktijk ’’Mas-
sage Refreshes your Body’. Elke keer 
weer een cadeautje voor jezelf ! 

Ik wil dan ook graag de Wisselpen 
aan Bianca doorgeven.

Scouting De Doornakkers, de Esta’s Carnaval samen met Nienke
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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



Nu de winter is aangebroken kan 
het zomaar zijn dat er muizen in 
uw huis zijn gekropen. 
Door de warmtestromingen die 
ze voelen, zoeken ze de weg naar 
binnen. Geef ze eens ongelijk, er is 
meestal ook wel wat te eten. Als ze 
eenmaal binnen zijn, worden ze al 
snel ontdekt en komt uw jacht-
instinct naar boven. Die moet ik 
vangen.  
Heb je een kat, of een oplettende 
hond, dan zal dat wellicht al ge-
beurd zijn, of zijn ze er flink mee 
aan de gang. Heb je geen van deze 
twee viervoeters, dan zul je zelf 
aan de slag moeten.  
Muizen in huis vindt bijna nie-
mand fijn. De makkelijkste manier 
is gif neerzetten, wat natuurlijk 
wel de slechtste is. Het gif komt 
uiteindelijk toch in het milieu 
terecht. De zwak geworden muis 
komt in de voedselketen terecht en 
het gif zit dan in zijn predator. Of 
de muis kruipt weg in een hoekje 
waar je bijna niet bij kunt en laat 
een aantal dagen een bijna ondra-
gelijke penetrante geur achter in 
uw woning. 

Een klem is een andere optie. Een 
stukje kaas erop en de klem op 
scherp wegzetten. De kans dat de 
muis wordt gevangen is erg groot.
De vriendelijkste manier is de 
muis levend vangen in een vang-
kooitje en daarna buiten in het 
park of bos loslaten. 
Er zijn verschillende vangkooitjes 
op de markt, of je zoekt op inter-
net, want er is ook van alles zelf te 
maken.

Er zijn verschillende soorten mui-
zen die we kennen. De huismuis 
en veldmuis zijn de bekendste. 
Maar er zijn ook woelmuizen, die 
vaak in de moestuin en op akkers 
voorkomen en de lekkere wortels, 
of andere groentes aanvreten.  
Bosmuizen, die niet alleen in het 
bos, maar ook in onze tuinen 
voorkomen, zijn echte verzame-
laars van nootjes en eikels. 
Deze muizen eten zaden, vruch-
ten, zaadjes van de voedertafel en 
van de vetballen wat eigenlijk voor 
de vogels is, dus ze eten alles wat 
eetbaar is, net als veldmuizen.
Er zijn ook muizen die veel insec-
ten eten. Dat zijn de spitsmuizen. 
Zelfs de zeldzamere waterspits-
muis woont in Tongelre. Dat is 
ontdekt met het uitpluizen van 
braakballen van kerkuilen voor 
onderzoek. Die kerkuilen jagen in 
het stroomgebied van de Kleine 
Dommel. 
 
De dwergmuis is de mooiste en 
de kleinste. Dit muisje leeft in 
het hoge gras waar hij hele kleine 
nestjes bouwt van gras, wat lijkt 
op een heel klein vogelnestje en 
leeft onder andere van de grasza-

den. Het zijn behendige klimmers. 
 
Muizen krijgen nogal wat jongen. 
Er is een keer een proef gedaan 
met 12 mannetjes en 12 vrouwtjes 
en na 8 maanden waren er 2000 
nakomelingen, waarvan de jongen 
ook weer jongen kregen en daar 
de jongen van. Dat is niet voor 
niets omdat het prooidieren zijn, 
dieren die dus gegeten worden 
door anderen, zoals: roofvogels, 
uilen, reigers en ooievaars, maar 
ook slangen, katten, vossen en 
marterachtigen zoals de bunzing 
of wezel. Om de soort dan in stand 
te houden... 

De muis moet dus alert zijn, want 
het gevaar ligt altijd op de loer. 
In november hebben we tijdens 

een natuurthema-avond voor de 
kinderen het thema muizen be-
handeld en wat vangkooitjes voor 
muizen geplaatst. In dat uur vin-
gen we een kleine spitsmuis. Leuk 
om even van dichtbij te bekijken.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer

De bosmuis

De gevangen spitsmuis
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markante figuren op de
Tongelrese kerstmarkt

Foto’s: Paul Brans, Anneke van Esdonk en Frans van Beers
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Kindcentrum De Boog
de beste keuze!

Alles onder één dak
voor kinderen van
0 tot 13 jaar

Vakleerkracht gym
en wetenschap en 
techniek

Modern gebouw

Gedifferentieerd 
onderwijs o.a. m.b.v. 
tablets en chromebooks

Samen spelen, leren
en leven

Meer info? Bel dan (040) 2811760, mail naar deboog@skpo.nl of kijk op www.bsdeboog.nl

Producten  1 17.95 per blikje.   pommade   clay   gum   wax  Producten  1 17.95 per blikje.   pommade   clay   gum   wax  

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Mannen, Uomo, Guys, Homme
Uniek. Individueel. Krachtig. Mannelijk.
En dat alles met een onmiskenbare stijl.

Tailor’s made grooming for real men*



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

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

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn 
er voor de opvang van dieren, met 
uitzondering van honden en katten, 
en bieden ze weer te koop aan. 
Ook voor tweedehands kooien, voor 
advies en info, kunt u bij ons terecht.

Vrijdag de 13e stortte bepaald geen 
onheil uit over de Goede Doelen 
Kerst Kringloop Winkel aan het 
Klein Tongelreplein 1 in Eindhoven. 
Daar werd namelijk rond de klok 
van drie uur de magische grens van 
tien mille overschreden. Tiendui-
zend euro voor Inloophuis De Eik, 
Alpe d’HuZes/KWF en Make a 
Wish. 
In een periode waarin termen als 
duurzaamheid en milieubewustheid 
een grote rol spelen, heeft Team 
Lekker Belangrijk (TLB) een manier 
gevonden om deze begrippen in-
houd te geven.
TLB zet zich al ruim acht jaar in 
voor de strijd tegen kanker door 
ieder jaar ’geld op te halen’ en dat 
te doneren aan KWF en/of kanker-
gerelateerde stichtingen en organi-
saties. 
Geld ophalen doe je echter niet 
meer zo maar. Om een interessant 
bedrag te kunnen overmaken naar 
een goededoelenstichting moet er 
werk verzet worden.
Leden van TLB en vele andere 
vrijwilligers doen dat werk geza-
menlijk. 
Dat heeft geleid tot de exploitatie 
van de eerste en tot nu toe enige 
Goede Doelen Kerst Kringloop 
Winkel in Eindhoven. Een winkel 
waarin uitsluitend gebruikte kerst-
artikelen worden verkocht. 

Eindhovenaren en bewoners van 
omliggende steden en dorpen strui-
nen hun zolder af en mesten hun 
schuur uit om de kerstmaterialen 
die zij niet meer kunnen of willen 
gebruiken aan TLB te schenken.
TLB beschikt over een uitstekend 
geoutilleerde reparatiewerkplaats 
waarin de artikelen die dat nodig 
hebben een opfrisbeurt krijgen. 

Daarna worden de artikelen prettig 
geprijsd en krijgen ze een plaatsje in 
de winkel van ruim 250 m2 aan het 
Klein Tongelreplein 1 in Eindhoven. 
Op de gouden, zilveren of de rode 
tafel, in de meuk-is-leuk-hoek of in 
het donkere kerstbomenbos. Verzin 
het maar… het staat, ligt of hangt 

in de winkel. En wat er vandaag 
niet is, kan er morgen plotseling 
wel zijn. Een constante aanvoer van 
gebruikte spullen houdt de winkel-
voorraad levendig. Mensen vinden 
het geweldig om hun gebruikte 
spullen af te staan aan TLB: dat 
geeft ze een goed gevoel. Aspirant-
kopers komen al met een grote 
glimlach binnen, want ze krijgen 
meteen het gevoel dat er iets voor 
hen tussen ligt. Bovendien dragen 
ze bij aan duurzaam gebruik en een 
goed doel.
Dit jaar zijn de door TLB gekozen 
goede doelen Alpe d’HuZes/KWF, 
Inloophuis De Eik en Make a Wish. 
Door de exploitatiekosten laag te 
houden, zal het te doneren bedrag 
maximaal zijn. Zo zijn er geen 
huisvestingskosten, geen loonkos-
ten, geen afvalverwerkingskosten et 
cetera.
Dit uiteraard dankzij sponsoren!   

Op 13 december stond de teller op 
tienduizend euro. Het streefbedrag 
ligt echter op €12.500,-. Dus: heeft 
u nog iets nodig voor een geslaagde 
kerst? Komt u bij het versieren van 
uw huis nog dingen tegen die u niet 
meer gebruikt, maar waar een ander 
nog veel plezier aan kan beleven? 
In beide gevallen bent u van harte 
welkom in de winkel aan het Klein 
Tongelreplein 1 in Eindhoven en 
net als in voorgaande jaren staat de 
koffie klaar.

Kerstkringloopwinkel in tongelre
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Zoals in de vorige verhalen over 
deze roemruchte voetbalclub al 
duidelijk is geworden, bruist en 
broeit het bij het naderen van het 
100-jarige jubileum. En dat de aan-
stormende jeugd hierbij een cruciale 
rol speelt mag duidelijk zijn.

Wie heeft er niet langs de lijn ge-
staan (en nog steeds) om hun kind 
aan te moedigen en te genieten van 
het plezier waarmee hun kroost op 
de velden probeert om de tegen-
stander met sportieve wapens te 
bestrijden. Ook de ouderen onder 
ons die in hun jeugdjaren hebben 
gevoetbald kunnen zich dat onge-
twijfeld herinneren.

Bij RKVV Tongelre heeft de jeugd 
de overhand gekregen en in de 
najaarscompetitie zijn er behalve 
het plezier en geestdrift ook goede 
resultaten behaald; de JO11-1 
(jeugd onder 11) en JO10-1 zijn 
najaarskampioen geworden, terwijl 
de JO15-1 dit in de laatste wedstrijd 
net niet lukte. 

Ten gevolge van het stijgende leden-
aantal en omdat alle teams na de 
winterstop door de KNVB opnieuw 
worden ingedeeld om het individu-
ele niveau nog meer tot zijn recht 
te laten komen, hebben we 3 teams 
extra kunnen inschrijven voor de 
competitie na de winterstop; te 
weten JO7-1, JO8-1 en JO11-3. Er 
is dus duidelijke sprake van groei bij 
onze jeugd. 

Ook een flinke aanwas vindt plaats 
bij de Woutjes. Deze groep bestaat 
uit 4-, 5- en 6-jarigen; spelen-
derwijs krijgen deze kinderen een 
eerste indruk van het voetballen bij 
RKVV Tongelre. De Woutjes, voor-
heen bekend als de Pups trainen op 
zaterdagochtend van 10.00 uur tot 
11.00 uur. U kunt uw kind aan-
melden voor de Woutjes tijdens het 
seizoen op zaterdagochtend op het 
sportpark, vraag naar Henk Foede-
rer, hij regelt dit al jarenlang.

Bij deze sterke aanwas van jeugd-
teams hoort natuurlijk ook een 
OPROEP aan allen die zich ge-

roepen voelen om jeugdtrainer of 
teamleider te worden; ook diege-
nen die hier nog geen ervaring in 
hebben zijn van harte welkom. Elk 
kind en dus ook elke jeugdspeler is 
uniek. Hen begeleiden is een enorm 
mooie en uitdagende taak. Als je 
jezelf hiertoe aangetrokken voelt, 
kun jij het verschil maken voor al 
jouw spelers.

Overigens geldt dit verhaal zowel 
voor meisjes als jongens. Het da-
mesvoetbal zit de laatste jaren sterk 
in de lift en RKVV Tongelre doet er 
alles aan om ook meidenteams bin-
nen te halen. Dus meld je aan!

Voor mensen die liever als vrijwil-
liger op het organisatorische vlak 
werkzaam zijn, worden er accom-
modatiemedewerkers gezocht (al is 
het maar voor 1 avond in de week) 
voor het openen van het sportpark 
en de kleedkamers op trainings- en 
wedstrijddagen; het speelklaar ma-
ken en gereed leggen van wedstrijd- 
en trainingsmateriaal. En… als je 
eenmaal bent begonnen, kan het 
niet anders dan dat je meegezogen 
wordt in de positieve en sportieve 
bedrijvigheid waar je dan zelf het 
middelpunt van bent.

U merkt het: we blijven vragen om 
vrijwilligers op elk vlak (gezellige 
bardienst iets voor u?), alleen al om 
onze jeugd de beste voorwaarden 
te geven om er gezamenlijk een 
mooie en sportieve toekomst van te 
maken.

Peter Laurier

zonder jeugd geen rKVV tongelre

Kampioensteam JO11-1

verenigingen
Aan het woord
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Tja, daar sta je dan... 13 jaar oud, 
zo trots als een pauw omdat je net 
eigenhandig je avondmaal uit de 
beek hebt gevist. Een meerval die 
door de staf in een afgesloten stuk 
beek was uitgezet en voorbestemd 
was om onderdeel van een ’broodje 
survival’ te worden. Het speelt 
zich af medio april 1991 en ik was 
toentertijd zo’n beetje drie jaar lid 
van Scouting Doornakkers. Op het 
moment van de foto zijn we op een 
Scoutdoor Survival weekend zoals 
die om het jaar werd georganiseerd. 
Helaas weet ik niet meer waar dit 
is geweest. Een weekend met de 
bovenbouw helemaal back to basic 
en waarin je werd aangespoord 
om samen met je vrienden al het 
geleerde in praktijk te brengen. Al 
je persoonlijke spullen in een grote 
rugzak, slapen in een frietzakje (pri-
mitief tentje van boerenbondzeil en 
sisaltouw), oriënteren met stafkaart, 
kaarthoekmeter en kompas en een 
vlot bouwen om je te verplaatsen. 
Maar ook met een magnesiumstick, 
tondel en schors van de berken-
boom je dakotavuur maken in een 
sleuf in de grond om die vis te 
kunnen gaan bereiden in de mestins 
die je hiervoor had meegenomen. 

Samenwerking was belangrijk, maar 
ook minstens zo leuk en bovenal 
je eigen grenzen verleggen tijdens 
zo’n weekend! Uiteindelijk deed je 
het voor dat felbegeerde survivalin-
signe. Maar er was ook zeker sprake 
van voldoening als je zondag ’s 
avonds uitgeput op de bank plofte. 
Net voordat je naar huis ging kreeg 
je dan de spullen terug die je dacht 
wel mee te kunnen smokkelen om 
het weekend iets comfortabeler te 
maken. Zaken als snoep en derge-
lijke pasten namelijk niet tijdens 
zo’n weekend en werden resoluut 
door de staf ingenomen, omdat die 
evengoed al de trucjes kende om het 
in je tas te verstoppen.
 
Nu, 28 jaar later, kan ik stellen dat 
Scouting ruim 25 jaar een grote 
rode draad in het leven is geweest 
en dat dit Survivalweekend een 
van de vele was die nog volgden 
nadien. Meervallen vangen werd 
afgewisseld met kippen slachten, 
we leerden ons oriënteren (en 
verdwalen) op de sterren en touw-
bruggen maken over het water. De 
uitdaging van een jerrycan water 
die was dichtgevroren in de vroege 
voorjaarsnacht, maar je wilde toch 
echt een kop warme brandnetelthee 
zetten voor je groepje. Al met al op 
heel wat mooie plekken geweest 
in binnen- en buitenland waarbij 
het Scoutdoor weekend als kind in 
Wiltz zeker ook een herinnering is 
gebleven.
  
Uiteindelijk ben ik zelf ook staflid 
geworden en heb enkele keren 
een dergelijk Scoutdoor weekend 
mogen organiseren waarin je de 
andere kant ervan ervaart. Tijdens 
het bladeren door de fotoalbums 
heb ik hele mooie foto’s voorbij zien 
komen van Scoutdoor weekenden 
in Wiltz (2003), Widdau (2005), St 
Joris Weert (2007) en de Drunense 
Duinen (2009). Met een flinke club 

scouting vrienden waren we hier 
vele maanden mee bezig en hadden 
we de nodige voorpret en stress of 
alles wel op tijd af zou zijn. Gewel-
dig om de ontlading te zien bij de 
kinderen als ze aanschuiven voor 
een feestmaaltijd aan het einde van 
een Scoutdoor weekend en ze weer, 
een ervaring rijker, naar huis gaan.

Ik kan ook niet ontkennen dat juist 
die ervaringen me tegenwoordig 
nog steeds van pas komen. Die vis 
koop je tegenwoordig kant en klaar 
gelukkig, maar ik heb het dan over 
het organiseren van een dergelijk 
weekend. De aanpak, structuur en 
manier van werken die er bij komt 
kijken geeft je een bepaalde routine 
en houvast in meer dagelijkse en 
zakelijke projecten. Daarbij is het 
natuurlijk ook gewoon fijn dat je 
met een kaart weet om te gaan en 
niet meteen verdwaalt als de navi-
gatie het laat afweten of als je een 
touw in je hand gedrukt krijgt om 
een zeiltje te spannen.
Kortom ervaringen en vaardigheden 
voor het leven!    
 
Al met al was het juist deze foto die 
ik er na een avondje bladeren in de 
nodige fotoalbums uit heb gepikt 
omdat die het meest sprekend was 
voor al die jaren.
Het is geweldig om zo’n Scoutdoor 
weekend te mogen organiseren, 
maar om dit als kind te ervaren is 
goud in mijn herinneringen!
 
En voor wat betreft al die an-
dere mooie momenten die boven 
kwamen tijdens dat bladeren in de 
albums, blijven we vrolijk anekdotes 
delen tijdens feestjes.  
 
„Scouting da’s pas leven.” Ik kijk 
nog steeds met veel genoegen terug 
op ruim 25 jaar bij Scouting Door-
nakkers!

Robin van der Steenhoven 

scouting Doornakkers
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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

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• D.A.S. Plasma lift
• Massages
• Tanden bleken

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

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Alles voor uw
schoonheid

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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



Op de eerste plaats wensen wij 
iedereen een heel gelukkig en 
gezond 2020.

Voor ons ligt een heel nieuw 
jaar, een nieuwe kalender, een 
nieuwe agenda, met veelal nog 
lege blaadjes. Hoe we die allemaal 
gaan invullen weten we gelukkig 
nog niet, maar we gaan in ieder 
geval proberen er een topjaar van 
te maken. 
Voor de dahlia’s ligt er een heel 
nieuw bemestingsplan klaar. 
Begin februari beginnen we met 
het stekken van de knollen van de 
mooiste soorten van het afgelopen 
jaar. Of het allemaal zal lukken 
weten we pas in april, maar dat 

houdt het spannend. We gaan in 
ieder geval weer proberen om van 
2020 een topjaar te maken.

Vriendelijke groeten
Bestuur van dahliaclub 
Sint-Martinus.

Wie zorgt er voor een kind als 
de ouders dat even niet kunnen? 
Opvang in een pleeggezin kan dan 
een welkome oplossing bieden. 
Helaas zijn er nog steeds kinderen 
die wachten op een plekje in een 
pleeggezin. Want een kind past 
niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe 
pleegouders blijven daarom hard 
nodig. Zo ook voor Mark*. Voor 
Mark is Combinatie Jeugdzorg drin-
gend op zoek naar een weekend-/
vakantiepleeggezin in de omgeving 
van Eindhoven / Helmond waar hij 
één keer in de maand een weekend 
mag logeren en in overleg tijdens de 
vakanties. 

Mark*
Mark (15) volgt speciaal onderwijs. 
Hij houdt van koken en bakken en 
speelt graag gezelschapspelletjes 
zoals Monopoly. Hij voetbalt en 
speelt op zaterdag vaak een wed-
strijd. De moeder van Mark staat 
alleen voor de opvoeding en kampt 

met lichamelijke problemen. Van-
wege het ontbreken van een sociaal 
netwerk heeft zijn moeder structu-
rele ondersteuning nodig.

Informatieavond in Eindhoven
Maandelijks organiseert Combinatie 
Jeugdzorg een pleegzorginformatie-
avond. De laatste informatieavond 
was op maandag 9 december op 
hun locatie aan de Nuenenseweg 4 
in Eindhoven. Tijdens deze avond 
werden alle kanten van pleegzorg 
op een heldere en realistische 

manier belicht en vertelde een 
ervaren pleegouder uit de regio over 
de eigen ervaringen. Ook kwam het 
anonieme profiel van Mark aan bod. 

Aanmelden informatieavond
Vrijblijvend aanmelden voor een 
informatieavond kan via 040 245 
1945 of pleegzorg@combinatie-
jeugdzorg.nl. Ook kun je via dit 
nummer of e-mailadres een infor-
matiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.com-
binatiejeugdzorg.nl vind je meer 
informatie over pleegzorg, inclusief 
filmpjes en ervaringsverhalen van 
voormalige pleegkinderen, pleegou-
ders en ouders. 

*Vanwege privacy is Mark niet 
zijn echte naam en de foto niet zijn 
beeltenis. Zijn verhaal is wel echt.

Weekend-/vakantiepleeggezin 
gezocht voor Mark

Dahliaclub st. Martinus
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Gezellig naar de Paddenpoel
De leerlingen uit de groepen 5 
t/m 8 van basisschool ’t Karregat 
bezoeken jaarlijks de paddenpoelen 
aan de Zeggeweg en de Collseweg. 
In het najaar maken de kinderen de 
poel klaar voor de lente. Zij moch-
ten afgelopen maand o.a. wilgen 
zagen, riet knippen en hout zagen. 
De kinderen hebben hard gewerkt 
en zijn een leerzame ervaring rijker. 
In de lente gaan de groepen weer te-
rug om de padden en verschillende 
insecten, die zich in de poel hebben 
genesteld, te bewonderen.  
Door tweemaal per jaar de poelen 
te bezoeken, zien de leerlingen ook 
het effect van hun eigen inzet die 
ze in het najaar hebben getoond. 

De leerlingen kunnen niet wachten 
om de paddenpoel weer te mogen 
bezoeken. 

Een gezonde start van de dag!
Op 7 november schoof de hele 
school aan tafel voor een gezond 
ontbijt. Basisschool ’t Karregat deed 

namelijk mee aan het Nationaal 
Schoolontbijt waarin leerlingen 
niet alleen samen gingen ontbijten, 
maar ook les kregen over gezonde 
voeding. Dit past tevens binnen de 
kaders van ’De Gezonde School’ 
waar zowel leerkrachten als leer-
lingen op school veel aandacht aan 
besteden. Op school vinden we het 
namelijk belangrijk dat kinderen le-
ren bewust te worden van gezonde 
voeding en beweging. Ook dit jaar 
zaten er weer lekkere, maar vooral 
gezonde producten in de ontbijt-
doos. Denk b.v. aan komkommers, 
kaas, muesli enzovoorts. Kortom 
een goede start van de dag. 

’t Karregat On Ice!
Ook dit jaar waren er weer veel leer-
lingen aanwezig tijdens de schaats-
prestatierit. Tijdens dit jaarlijkse 
evenement mogen kinderen 20 of 
40 minuten lang schaatsen bij het 
IJssportcentrum in Eindhoven. 

De aanwezige ouders waren de 
beste supporters van de leerlingen. 

Na afloop kregen de leerlingen op 
school hun welverdiende medaille 
aangereikt. 

saltoschool ’t Karregat

COntACt
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
E-mail: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl

nieuws van de
Scholengemeenschap
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foto-impressie
Kerstbrunch
Van ’t Oude Raadhuis op 26 december 2019

Foto’s: Paul Kemper
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Na het bezoek aan de gezellige en sfeervolle kerstmarkt 
bij het Wasven, liepen wij met vrienden van ons langs 
de Martinuskerk.
Daar voorbijkomend viel ons een briefje op de deur van 
de linkeringang op met daarop het woord Mariakapel.
Onze nieuwsgierigheid was gewekt en we gingen naar 
binnen. In het portaal stond een prachtig Mariabeeld.
Eigenlijk is het geen beeld maar een gegoten reliëf dat 
fraai beschilderd is.
Het beeld is afkomstig van de Antonius van Paduakerk 
aan de Kwartelstraat in het Villapark.
Deze kerk is in 1991 afgebroken.
Daarna stond dit beeld in de veel kleinere Antonius van 
Paduakerk aan de Fazantlaan.
Deze kerk is echter niet meer beschikbaar voor de 
erediensten en daarom heeft het beeld een nieuw 
thuis gekregen. Het mooie marmeren altaar waarop 
het beeld staat is al die keren ook meeverhuisd. (Bron 
Parochienieuws december 2019 Sint Joris).

Hoewel het kerkbezoek al heel veel jaren aan het te-
ruglopen is, blijft een Mariakapel nog steeds een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen.
Je ziet het ook als je langs de mooie kapel aan de Loo-
straat loopt. Altijd branden er kaarsjes en zie je mensen 
er even binnengaan.
Vijfenzestig jaar na de ingebruikname van deze kapel 
hebben de mensen nu ook de mogelijkheid om de kapel 
in de kerk te bezoeken, om er een kaarsje te branden, 
te bidden of zomaar voor een moment van bezinning.

De kapel is dagelijks geopend van 09.00 uur ’s mor-
gens tot zonsondergang.

Jan van den Bosch, foto: Jan van Erven

Oud Mariabeeld krijgt nieuw thuis in de sint Martinuskerk

De treinen van Co teijken!

Op 3 oktober reed door Tongelre een nostalgische 
motorposttrein naar Blerick. Deze posttrein, de NS 
MP 3031, is gebouwd bij Werkspoor.
In dienst bij NS+PTT 1965-1966 en uit dienst 
ca. 1997. De motorposttrein is nu van het 
Spoorwegmuseum.

Deze foto is genomen op zaterdag 21 december net 
buiten Tongelre waar de SSN Kerstexpres vanuit 
Rotterdam via Eindhoven naar Bonn reed (door 
Tongelre rond 10.00 uur), met lok 23023.
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Verbouwing huize ignatius

Het stond al een tijdje op de wensenlijst en nu is het 
zover, Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 
wordt verbouwd! In november zijn de 40 bewoners 
tijdelijk verhuisd naar twee andere locaties, De Grijze 
Generaal en Landgoed De Grote Beek. 
In Huize Ignatius is GGzE De Boei gevestigd. De Boei is 
onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven 
en omgeving (GGzE) waar mensen met psychische pro-
blemen professionele hulp krijgen in een beschermde 
woonomgeving. 
Huize Ignatius bestaat uit 2 delen die afzonderlijk van 
elkaar gebouwd zijn. De verbouwing betreft het oude 
gedeelte van 1977 en een deel van de laagbouw waar 
enkel de kamers van de bewoners worden gerenoveerd. 
Naast de binnenzijde krijgt de oude gevel ook weer een 
frisse uitstraling. 
De uitgangspunten van de verbouwing zijn:
• Eigen sanitair voor alle bewoners
• Creëren helende omgeving
• Verbeteren binnenklimaat

• ’Updaten’ gebouw en tuin
• Onderhoud gebouw
•  Verduurzamen gebouw (milieuthermometer).

De bewoners zullen in het tweede kwartaal van 2020 
hun intrek weer nemen in Huize Ignatius.
Er wordt in ieder geval al hard gewerkt!

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen

GGzE  |  Ontwerper Servicecentrum  |  Dr. Poletlaan 42a  |  Postbus 909 |  5600 AX Eindhoven 

T 06 51889395  |  E john.geudens@ggze.nl

ONTWERP:

IMPRESSIE BESTAANDE EN NIEUWE SITUATIE

IGNATIUSKLOOSTER, Tongerlesestraat 483 Eindhoven

John Geudens

11-07-2019

IMPRESSIE BESTAANDE SITUATIE IMPRESSIE NIEUWE SITUATIE

Interieur KamerWitte gevel
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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



Deze keer een mix van de nederlandse en 
Mexicaanse keuken.

Pittige Mexicaanse ovenschotel met 
rookworst

Ingrediënten voor 4 personen
* 1 rookworst van 350 gram
* 1,5 kg aardappelen
* 2 teentjes knoflook
* 100 gram margarine
* 2 dl hete melk
* 2 blikjes kidneybeans (totaal 800 gram)
* 1 blikje maïs (300 gram)
* 1 potje milde salsasaus
* 1 zakje tacochips
* 100 gram geraspte kaas
* 1 eetlepel tacokruiden
* zout en peper

Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200°C.

2  Schil en halveer de aardappels en kook deze samen 
met de teentjes knoflook gaar in 20 minuten. Giet de 
aardappels af en stamp ze samen met de knoflook, 
hete melk en margarine fijn.

3  Laat de maïs uitlekken en roer deze, samen met wat 
peper en zout, door de puree.

4  Spoel de kidneybeans in een zeef onder de kraan af, 
laat ze uitlekken, meng ze met de taco kruiden en 
meng ze tenslotte door de aardappelpuree.

5 Snijd de rookworst in plakjes.

6  Vet een ovenschaal in en doe 2 keer om en om een 
laagje puree, een laagje worstplakjes en een laagje 
salsasaus.

7  Eindig met een dun laagje puree. Strooi de tacochips 
en de geraspte kaas erover.

8  Zet de schaal in de voorverwarmde oven van 200°C 
en bak het af in ongeveer 20 minuten.

Geniet, naar Heer Bommel, van deze eenvoudige doch 
voedzame maaltijd.

Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

Het gaat met ons steeds beter, 
lezen we. Behalve met het klimaat 
dan. Ja toch?!
Nou, niet voor iedereen is welvaart 
vanzelfsprekend. Onlangs kon ik 
een thuisloze man enorm blij ma-
ken met een jas. Die is door een 
van u op het Vossenhol afgegeven. 
Geweldig. Blijf dit alsjeblieft doen. 
U bent met uw kleding en huis-

houdelijke spullen van harte 
welkom op de Hageheldlaan 4, 
telefoon 06 5582 3039. Wij 
zorgen ervoor dat ze bij de juiste 
mensen terecht komen. Alvast 
hartelijk dank hiervoor. Namens 
alle medewerkers van het Vossen-
hol wens ik jullie een fijn jaar toe.

Mar Lommerse 

het Vossenhol is er nog!
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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.

Open dagen ’t Oude Raadhuis
Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari van 10.00 
tot 12.00 uur!
Eigenlijk loopt het best lekker op ’t Oude Raadhuis. 
We zijn een gezond en gezellig wijkcentrum.
Dat vertrouwde gebouw op ’t Hofke 15. En dat met 
bijna 100 enthousiaste vrijwilligers. Daarvan zijn er 
enkele al meer dan ’veertig jaar’ vrijwilliger. Dat is 
eigenlijk zo’n beetje een werkzaam leven.
Om de gang er een beetje in te houden zijn we op 
zoek naar een aanvulling op ons vrijwilligersbe-
stand. Dit voor zowel algemene zaken, zoals beheer, 
barwerkzaamheden, contracten, boekhouding, 
schoonmaak en onderhoud. Maar ook in werkgroe-
pen of bij jaarlijkse activiteiten. Voor ieder wat wils 
zullen we maar zeggen.
Daarom organiseren we vrijdag 31 januari en za-
terdag 1 februari twee open inloopochtenden voor 
mensen die eens een kijkje willen komen nemen in 
ons pand en kennis willen komen maken met leden 
van het bestuur en andere vrijwilligers en daarnaast 
ons pand eens willen komen bekijken. 
U wilt geen vrijwilliger worden, maar wilt wel weten 
wat we doen, hoe het pand er uitziet, of gewoon een 
kop koffie drinken met een buurman of buurvrouw? 
Mag ook. De koffie is gratis op deze dagen. 
En vrijdags kunt u ook nog eens aanschuiven bij 
onze vrijwilligers. Elke vrijdagochtend is er namelijk 
het gratis koffie-uurtje voor de vrijwilligers. Mogelijk 
zijn er nog bekenden bij. Vol trots laten wij u zien 
waar we mee bezig zijn en wat we misschien nog 
willen gaan doen. Heeft u zelf ideeën? Laat het ons 
weten! We willen blijven vernieuwen en leuke en 
nodige dingen voor de buurt organiseren.

Wilt u info of helpen, kom even langs! 
Ga iets doen in 2020!
Hopelijk krijgt u er zelf ook iets voor terug!

’t Oude Raadhuis voor en door de buurt!

Zoek je 
contact?

loop gewoon 
binnen!

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 een film, houden een pauze en zorgen 
voor lekkere hapjes die passen bij de film. 
’Little Miss Sunshine’ (2006) is een komisch drama 
over probleemfamilie Hoover. Ze maken een roadtrip 
in een gammel busje om de droom van hun zevenja-
rige dochter te verwezenlijken: het winnen van een 
schoonheidswedstrijd. Dit leidt tot de meest bizarre en 
geestige situaties.

Gezellige avond 
met film en hapjes
Op vrijdagavond 21 februari 
organiseren we weer een gezel-
lige avond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de Spaanse film 
’Hable con Ella’ (Praat met Haar) 
uit 2002.
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Kerstknutselen Kreakids
Woensdag 18 december hebben de Kreakids weer geknutseld in ’t Oude Raadhuis. 
Hieronder een foto-impressie.
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Er zit muziek in Orka!

En dat start op 1 februari met een Big Music Quiz.
Deze wordt gehouden van 21.00 - 22.00 uur. 
Entree is gratis en deelname aan de quiz ook. Natuur-
lijk strijden we wel om een prachtige prijs en grote eer!
Na 22.00 uur gaan we verder met een heerlijk dans-
feestje.
We hopen dat je erbij bent!

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

nieuwe jaar sportief beginnen?
In Orka is wekelijks Yoga, Wandelworkout, Zumba en 
Kun Tao. 
Zie de website voor meer informatie en hoe je je 
hiervoor kunt aanmelden.
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op naar een 
geweldig 2020!

Houd voor meer informatie de posters en 
aankondigingen in Rond ’t Hofke en op 
Facebook in de gaten! 

voor op 
de kalender

noteer 
vast in je agenda

Gebaren-karaoke
17 januari vanaf 19.30 uur Gebaren-karaoke voor 
doven en slechthorenden, maar net zo leuk voor 
horenden.

Muziekavond (zie uitgelicht)
Zin in een feestje? Mocht je 1 februari niet kunnen, de 
volgende avond staat al gepland voor 14 maart. Deu-
ren zijn open vanaf 20.30 uur en de entree is gratis.

13 maart: 
Paastocht v.a. 11.00 uur

24 mei: 
Muziek- en Kinderspeelmiddag vanaf 13.30 uur

5 juli: 
Sponsorbuffet en muziek in Orka vanaf 13.30 uur.

Wat is Gebaren-Karaoke?

Een laagdrempelige manier om, op 
amateurniveau, gewoon voor de lol bezig 
te zijn met visuele muziek.
Je kiest een liedje wat je leuk vindt en gaat 
je liedje visueel maken in NGT of NMG, 
wat voor jou prettiger is. Opgeven via de 
website van Orka (www.orkacentrum.
nl), zodat wij daar in de voorbereiding 
rekening mee kunnen houden. 
Iedereen die geïnteresseerd is in 
gebarentaal is welkom om op te treden 
of te kijken! Familie en vrienden mogen 
natuurlijk ook komen kijken. Doof, 
slechthorend, docenten gebarentaal, 
tolkstudenten en geïnteresseerden zijn 
allemaal van harte welkom! Deelname 
is gratis, maar kom je alleen kijken, dan 
wordt een kleine entree gevraagd. 



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
maandag t/m zaterdag: 
van 10.00 tot 17.00 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

Openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag: 
van 08.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 
van 10.00 tot 14.00 uur

Spaarpot 40a - 5667 KX Geldrop
Tel.: +31 (0) 40 290 87 07
www.autovakmeester.nl/urkhoven

Vertrouwd onderhoud bĳ 
Autovakmeester

URKHOVEN

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!



Geachte wijkbewoners van het 
Hofke, Karpen en Koudenhoven. 
2020 is een feit. Hopelijk heeft 
iedereen een goede jaarwisseling 
achter de rug en kunnen we met 
goede moed aan 2020 beginnen. 

Afgelopen jaar 2019 hebben we 
als politie en wij als wijkagenten in 
Tongelre extra aandacht gegeven aan 
het voorkomen van woninginbraken. 
In onze wijken hebben wij het geluk 
van een ontzettende betrokken-
heid van buurtpreventie. Zo lopen 
er buurtpreventieteams in Krom-
menbeemd/Brabis, Vlinderbuurt, ’t 
Hofke/Hageheldlaan, Koudenhoven, 
Geestenberg, Tongelrese Akkers en 
Kalverstraat. In de subbuurt Beau-
regard is men doende om de huidige 
buurtpreventie te continueren, maar 
liefst verder uit te bouwen. Mede 
door de aanwezigheid van deze 
buurtpreventieteams is het aantal 
inbraken de afgelopen vijf jaar flink 
afgenomen. 

Omdat er in 2018 toch nog 102 
woninginbraken hadden plaats 
gevonden in Tongelre, heb ik samen 
met andere wijkagenten en de buurt-
tenten van de gemeente Eindhoven 
5 preventieavonden gehouden voor 
alle wijken in Tongelre. Mooi om nu 
te kunnen constateren dat er in heel 
Tongelre afgelopen jaar slechts 44 
woninginbraken hebben plaatsge-
vonden. 20 hiervan waren pogingen. 
Een afname van meer dan 50%. 
Daarnaast is er een afname van dief-
stallen uit auto’s en diefstallen ván 
auto’s. Kortom, Uw wijken zijn weer 
een stukje veiliger geworden als het 
om high impact crimes gaat. 

Wat wel is toegenomen zijn de mel-
dingen van geluidsoverlast en bu-
renconflicten. Weliswaar een kleine 

toename, maar tientallen keren werd 
van conflicten, vuurwerkoverlast en 
geluidsoverlast melding gedaan. 
Ik vind het jammer om te zien dat 
we ’last’ van elkaar hebben. Een 
goede buur is tenslotte beter dan een 
verre vriend. In heel Nederland lijkt 
de acceptatie wat te zijn afgenomen 
en zelfs een actie ’#doeslief’ moet er 
aan te pas komen om deze tendens 
te laten stoppen. Afgelopen jaar heb 
ik vele gesprekken gevoerd met ver-
schillende betrokkenen van allerlei 
conflicten. Wat vooral daarin naar 
voren komt is dat men niet meer met 
elkaar in gesprek gaat. Belangrijk 
is om op tijd conflicten of overlast 
te bespreken met elkaar, zodat we 
rekening met elkaar kunnen houden. 
We wonen tenslotte niet in een hutje 
op de hei en zullen dus rekening met 
elkaar dienen te houden. Dit houdt 
ook in dat er acceptatie van beide 
kanten moet zijn.

Wij hopen dat 2020 dus een jaar 
wordt waarbij we weer in gesprek 
gaan met elkaar. Ga eens het gesprek 
aan met je buren en zorg ervoor dat 
je met plezier kunt wonen. Mochten 
er toch problemen zijn waar je sa-
men niet uit kan komen probeer dan 
eens buurtbemiddeling Eindhoven. 
Dit zijn onafhankelijke hulpverleners 
die ervoor kunnen zorgen dat de 
band weer wordt gerepareerd en dat 
je weer fijn kunt leven in de buurt. 
In 2020 gaan we als politie proberen 
de wijken veiliger te maken. Uit vele 
gesprekken krijgen we van buurtbe-
woners te horen dat overtredingen 
in het verkeer soms een doorn in 
het oog zijn. Komend jaar zullen er 
daarom vaker verkeers- en/of snel-
heidscontroles plaats gaan vinden in 
de wijk. Hopelijk kunnen we er zelf 
samen voor zorgen dat de verkeers-
veiligheid in de wijk niet uit de hand 

loopt. Matig uw snelheid in 30 kilo-
meterzones. Nagenoeg de hele wijk, 
op enkele wegen na, betreft een 30 
kilometer zone. Let op uw parkeer-
gedrag rondom de in- en uitstroom 
bij scholen. Neem geen deel aan het 
verkeer als u alcohol heeft genuttigd. 
En laat handsfree bellen achterwege. 
Probeer als fietser in de vroege och-
tend en avond de verlichting te laten 
branden. Zo voorkomen we verve-
lende gesprekken, maar vooral een 
vervelende boete die iedereen beter 
kan besteden. 
Wellicht is het mensen al opgeval-
len, maar de wijk Geestenberg heeft 
een nieuwe wijkagent. Collega wijk-
agent Joost Verhoeven is wijkagent 
geworden van de wijken Lakerlopen 
en Villapark en Michael van Aarle 
heeft zijn wijk Geestenberg overge-
nomen. 
Samen met Michael gaan we het 
komende jaar het spreekuur in Orka 
en het Oude Raadhuis continueren. 
De eerste woensdag van de maand 
zullen wij van 14.30 uur tot 15.30 
uur afwisselend in ’t Oude Raadhuis 
en Orka te vinden zijn. Aangezien 
de eerste woensdag op 1 januari 
2020 valt, zal het eerste spreekuur 
op woensdag 5 februari 2020 plaats 
gaan vinden in Orka. Wat ook terug-
keert in 2020 in onze wijken zijn de 
Buurthelden. Vanaf 14 januari zullen 
wederom 15 Buurthelden worden 
geïnstalleerd en gaan we ze een half 
jaar met een leuk project volgen. 
Tijdens 4 wijkacties kunt u de wijk-
agenten samen met de Buurthelden 
terugvinden in onze wijken. 

Namens ons, Michael en Ronald, 
wensen wij iedereen een succesvol, 
liefdevol en veilig 2020. 

Ronald van den Heuvel 
Michael van Aarle

politie Up-date
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aan de muur van
Het oude kerkhof

Om half elf drinken ze een ’bek-
ske’ koffie op het parochiecentrum 
naast de kerk. Dan zit er het eerste 
deel van hun ’dienst’ op. Jos en ik 
zijn net op tijd. Kijk, daar heb je ze: 
Muriel Alblas, Nellie Jansen, Janny 
de Vries en Ria van de Wiel. Trees 
Verhulst, het opperhoofd, ontbreekt 
evenals Lambert Rovers. Laatstge-
noemde is overigens de enige man 
van het gezelschap. Over wie we het 
hebben? Nou, de vrijwilligers van 
het Martinuskerkhof. Zij onderhou-
den deze begraafplaats het hele jaar 
door. 

Of ze een werkplan hebben? Muriel: 
„Niet echt, soms ga ik zondags wel 
eens kijken wat we maandag het 
beste kunnen aanpakken” en Janny: 
„De natuur bepaalt wat we moeten 
doen, die maakt de dienst uit. De 
laatste weken zijn we bezig met het 
ruimen van het blad tussen en op de 

zerken. Straks in het voorjaar moet 
het gras op de paden weer worden 
gemaaid.” Waar ze het afval laten? 
„In de hoek van het kerkhof hebben 
we een grote afvalhoop”, vervolgt 
Muriel, „op een gegeven moment 
werd ie zo hoog, dat de Ergon erbij 
werd gehaald. Die kieperde het hele 
zaakje over het hek. Het onder-
ste deel kwam boven te liggen en 
bleek helemaal gecomposteerd. 
Daarom hebben we dat allemaal 
weer terug gekruid. Nu vullen we 
er de bloembakjes van de graven 
mee en strooien het over het gras. 
Dus sindsdien wordt er niet meer 
gedumpt maar gecomposteerd.”
Met eenvoudig gereedschap - 
schop, hark, kruiwagen – wordt 
het werk verricht. De aanschaf 
van bladerzakken is de laatste en 
misschien wel de verstandigste 
investering geweest volgens Muriel. 
„Dat losse spul in een kruiwagen is 

niet efficiënt. Er kan veel blad in die 
zakken, die stamp je aan, een paar 
op de kruiwagen en weg ermee. We 
leren elke dag bij. Als je bijvoor-
beeld met kalkzandsteen over de 
teksten van het grafteken wrijft, 
worden ze weer leesbaar.”

Welke teksten zouden jullie gebrui-
ken om mensen aan te sporen ook 
vrijwilliger van het kerkhof te wor-
den? Ria: „Je bent in de buitenlucht, 
fysiek bezig. Niet alleen, maar met 
anderen. Bovendien is het nuttig en 
heb je eer van je werk. Ook kom ik 
hier als echte Tongelrese nog heel 
wat familie tegen, onder de grond 
dan wel te verstaan. Van elk graf 
waarop Van de Wiel of Van Vegchel 
(meisjesnaam) te lezen staat, 
maak ik een foto en ga dan thuis 
uitpluizen in hoeverre het familie 
is.” „Maar”, onderbreekt Janny, „ je 
moet wel de natuur respecteren. Ik 
bedoel we gaan graftekens, die van-
wege de boomwortels scheef staan, 
echt niet recht zetten en ook mos-
sen schrapen we niet van de zerken. 
Met andere woorden we laten de 
sfeer zoveel mogelijk intact.” 

Hoewel het kerkhof een oase van 
rust is, zorgt het speelkwartier van 
de Boog achter de heg voor heel wat 
leven in de brouwerij. Verder zal het 
tamelijk rustig zijn op dit kerkhof? 
Worden de graven nog wel bezocht? 
Muriel: „Druk is het er niet, maar 
sommige graven worden toch nog 
wel bezocht. Zo is er een familie die 
regelmatig helemaal uit Antwerpen 
komt en de overledene eert met vele 
bloemen. Daar tegenover krijgen de 
pastoors van de Martinusparochie 
zelden of nooit bezoek. Die graven 
worden ook niet onderhouden. 
Zo is de afdekplaat van de tombe 

De natuur maakt de dienst uit

Van links naar rechts: Janny, Muriel, Nellie en Ria
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van de eerste pastoor Van Kessel 
gescheurd.” Er volgt een stilzwijgen. 
„Hij zal eruit willen”, onderbreekt 
Nellie droogjes de stilte.
Dan gaat Muriel verder: „Heel in-
drukwekkend was de herbegrafenis 
van een militair. Hij kwam gewond 
terug uit Indië (Indonesië) tijdens 
de onafhankelijkheidsstrijd, na de 
Tweede Wereldoorlog. In Den Haag 
werd hij verpleegd maar overleefde 
het niet. Vervolgens is hij op het 
Martinuskerkhof begraven, omdat 
familie van hem in deze parochie 
woonde. Anderhalf jaar geleden is 
zijn lichaam opgegraven voor een 
definitieve bestemming op een 
militaire begraafplaats in Loenen. 
Dit gebeurde met militaire eer. Wij 
waren erbij. Van de kist was eigen-
lijk niets meer over dan de metalen 
hengsels, van de persoon enkel 
beenderen. Moeder natuur maakt 
immers de dienst uit. De zorgvul-
digheid en het respect waarmee 
men tewerk ging heeft veel bij ons 
losgemaakt.” 

„Jullie zijn er wekelijks bezig, maar 
zou die plek ook voor jullie een laat-
ste rustplaats kunnen zijn”, vraagt 
Jos. De dames kijken elkaar aan en 
knikken instemmend. Ja, eigenlijk 
wel. Waarom niet, we wonen hier.

Hoe zou het kerkhof bij hergebruik 
dan ingericht moeten worden? Hier 
lopen de meningen uiteen. Janny 
zou graag willen dat het samen met 
de beukenlaan één park wordt met 
vrije toegang en zonder hekken. 
Muriel vreest dat het kerkhof dan 
binnen de kortste keren ten prooi 
zal vallen aan vervuiling en vanda-
lisme. Hier is het laatste zeker nog 
niet over gezegd.
Dan krijgt Muriel het koud. De 
bezwete ruggen zijn opgedroogd, 
bovendien is het halfuurtje pauze 
meer dan een uur geworden. Tijd 
om er weer tegenaan te gaan. Jos en 
ik lopen mee voor een fotoshoot op 
de werkvloer. Ria en Nellie harken 
het blad bij elkaar, Muriel propt het 
in de bladerzakken en kruit het afval 
naar de composthoop. Een geoliede 
machine. „Verdraaid”, roept Ria, 
„hier ligt nog een Van de Wiel, die 
heb ik nog niet.” Ze laat prompt de 
hark vallen, pakt haar mobiel en 
maakt er een foto van. „Nou nog 
uitzoeken of het familie is.”
Nellie, Janny, Ria en Muriel, be-
dankt voor jullie mooie verhalen en 
jullie kei goeie werk. Groetjes aan 
Trees en Lambert. Fijne dagen en 
een fantastisch 2020, Houdoe ! 

Paul Brans en Jos Rovers

nawoord

Mensen van Tongelre, als jullie 
ideeën hebben over de toekomst 
en herinrichting van het Marti-
nuskerkhof of er bijvoorbeeld een 
urnenveld zou moeten komen, een 
mogelijkheid tot ecologisch begra-
ven, een stilteruimte of wat dan 
ook, houd ze niet voor jezelf maar 
deel ze met anderen en geef ze door 
aan: martinus@wasven.nl.

Een geoliede machine Muriel

Janny
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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

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!



De tsaar van Rusland voelde zich als 
mens ongelukkig. Met zijn minis-
ters bestuurde hij het grote rijk, 
maar in het gewone leven zat hij 
tòch in de knoop. Hij was van goede 

wil, èn wilde ook weten wat nou 
de zin in de dagelijkse praktijk van 
het leven zou zijn: hij vroeg zich af 
waarvoor en voor wie hij leefde?
Drie vragen hielden hem uit zijn 
slaap: Wat moet ik doen? Met welke 
mensen moet ik het doen? En wan-
neer kan ik nou wat voor de ander 
betekenen?
Al zijn raadgevers konden geen 
bevredigend antwoord geven, en 
tenslotte verwees één van hen de 
tsaar naar een eenvoudige Russi-
sche boer. Die zou de antwoorden 
weten! 

Na dagen reizen vond de tsaar de 
boer. Hij was aan het ploegen en 
besteedde nauwelijks aandacht aan 
zijn hoge gast. 
De tsaar legde de boer zijn vragen 
voor, maar die gaf geen antwoord 
en ging rustig door met ploegen. 
Toen werd de tsaar kwaad en eiste 

van de boer een antwoord. Ten 
slotte zei de boer: „De zon is nog 
niet onder, ik moet eerst mijn werk 
afmaken.” 
De woede van de tsaar werkte niet 
en hij besloot om maar rustig af te 
wachten. 

Plotseling kwam er een zwaarge-
wonde man het veld op. Zijn hoofd 
zat onder het bloed en hij viel half-
dood voor de ploeg neer. De boer 
zette zijn paard stil en zei tegen 
de tsaar: „Help mij, dan kunnen 
we deze man samen naar mijn hut 
brengen.” De tsaar hielp de boer zo 
goed en zo kwaad als het ging. De 
boer verpleegde de wonden van de 
man en de tsaar moest water halen. 
Toen de boer klaar was, wilde hij 
gaan slapen. 
„Maar je moet mij eerst een ant-
woord geven!” zei de tsaar onge-
duldig. „Morgenochtend,” zei de 
boer en hij legde zijn hoofd neer. De 
tsaar had weer een onrustige nacht. 
De volgende morgen zorgde de boer 
eerst voor de zieke, daarna wilde hij 
weer gaan ploegen. „Geef me eerst 
de antwoorden,” smeekte de tsaar. 
„Die heb je al,” antwoordde de boer. 
„Jouw eerste vraag was: „Wat moet 
ik doen?” 
„Je hebt het gezien: toen ik aan 
het ploegen was, ging ik door met 
ploegen totdat de zon zou onder-
gaan. Toen er een gewonde op mijn 
veld kwam, hield ik stil. En omdat jij 
aanwezig was heb je mij geholpen.”

Dus: 
Wat moet je doen? Dat wat zich op 
dit moment aandient. 
Met wie moet je het doen? Met 
degene die aanwezig is. 
En wanneer moet je het doen? Op 
het moment dat het zich voordoet.

Een oud verhaal: De vragen van de tsaar
door Wim van de Wiel

momenten met
Hart, ziel en handen
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protestante kerkdiensten

 Zondag 12 januari 10.00 uur 
ds. Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 19 januari 10.00 uur 
ds. Chris Mondt
 Zondag 26 januari 10.00 uur 
ds. Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 2 februari 10.00 uur 
ds. Henk Veltkamp
 Zondag 9 februari 10.00 uur 
ds. Elbert Grosheide, Jeugdkerk
 Zondag 16 februari 10.00 uur 
ds. Margit van Tuijl, Jeugdkerk

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

Instuif
De eerstvolgende instuif is op 5 februari. Welkom 
vanaf 10.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Marcus
De laatste van de nauwkeurige lezing van Marcus is op 
donderdag 23 januari, om 20.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk.

De rechtvaardige samenleving
Een avond in het kader van het jaarthema: „Hoop doet 
van zich spreken”. In de bijbel lezen we over profeten 
die de taak hebben om te spreken namens God: als het 
in de samenleving niet goed gaat, moeten de profeten 
de mensen de waarheid aanzeggen. Ze roepen de men-
sen op zich te bekeren, dat wil zeggen: zich te houden 
aan de (tien) geboden. Wie zich aan deze geboden 
houdt, brengt de rechtvaardige samenleving dichterbij. 

Deze avond zal een vorm van talkshow setting heb-
ben: een levendig gesprek tussen interviewer, gasten 

en publiek. Renate Richters, wethouder van jeugd, 
zorg en welzijn, armoede en inburgering in Eindhoven 
is uitgenodigd als gast. In Eindhoven is zij de vorm-
gever van de rechtvaardige samenleving. Samen met 
haar gaan we op zoek naar waar kerk en maatschappij 
elkaar overlappen, hoe ze elkaar kunnen versterken en 
krachten kunnen bundelen.
De avond is op woensdag 29 januari om 20.00 uur in 
de Johanneskerk. Mercuriuslaan 1B, Eindhoven.
Wanneer u wilt komen kunt u zich opgeven bij ds. 
Kirsten Wuijster. Email: k.wuijster@gmail.com.

Tijdens de zondagen van de advent hadden we tijdens 
onze kerkdiensten een bloemschikking. Deze bloem-
schikking groeide tijdens de 4 adventsdagen naar de 
bloemschikking van het kerstfeest. 
Hieronder de verschillende schikkingen en de groei van 
de schikking naar die van kerst.

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

1e advent 2e advent
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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.
 
Uitvaarten:
10 december Els Linssen, 86 jaar
28 december Theo Grevers, 89 jaar

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

3e advent 4e advent Kerst

Bij de kerstschikking lezen we de tekst van 
Johannes 1: 4-5

In het woord was leven 

en het leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen.



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



Tongelre
Verleden en heden

Een impressie van ’t Hofke, zoals geschilderd door 
Renny van de Laar

De situatie anno 2020!

Oproep voor 
natuurfoto’s
Tongelre is rijk aan mooie natuur. 
Het gehele jaar door zijn er in onze 
wijk foto’s te maken die het waard 
zijn om gepubliceerd te worden. De 
redactie heeft het idee opgepakt om 
maandelijks in het wijkblad een of 
meer natuurfoto’s te plaatsen die 
voor de verschijningsdatum van 
het wijkblad gemaakt zijn. Je hoeft 
geen professional te zijn om een 
mooie foto te maken. Ga gewoon 
op pad en neem je fototoestel mee!

De foto’s kunnen opgestuurd 
worden naar onze redactie 
(rondhethofke@gmail.com) met 
vermelding van naam en adres van 
de fotograaf en waar en wanneer 
de foto gemaakt is. Als je de foto 
uiterlijk de 25e van de maand 
instuurt, wordt tijdens de redac-
tievergadering beslist welke foto 
in het eerstvolgende nummer 
geplaatst wordt.

39



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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

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



Hallo mensenwezens, 
Mag ik me even voorstellen? Ik ben 
Das en ik woon met mijn familie in 
het bos van Eckart. Ik ben de jongste 
van het gezin van drie kinderen. We 
wonen nog samen met onze moeder 
in onze burcht. Onze vader is in mei 
niet meer thuisgekomen en blijkt 
verongelukt, doodgereden op de weg 
naar Helmond, ter hoogte van de 
Karpen, vlakbij wat jullie noemen de 
Berenkuil. 
 
Daar wil ik het met jullie mensenwe-
zens eens over hebben. 
Jullie hebben afgelopen 60 jaar 
steeds meer van onze omgeving 
afgepakt en volgebouwd met jullie 
stenen burchten. De boerderijen met 
hun erven, waar onze families graag 
rondstruinden zijn ook verdwenen 
en op die grond staan nu hoge 
hekken waar jullie stenen burchten 
achter staan. Het waren altijd de 
plekken, waar onze families het 
voedsel vandaan haalden. Maar zij 
konden helaas niet hun stem laten 
horen en zagen het foerageergebied 
drastisch verkleinen, dus moesten 
zij en wij nu nog steeds, met gevaar 
voor eigen leven, op andere plekken 
ons voedsel zoeken. 
Naar en rond jullie stenen burchten 
liggen grote en kleine wissels, waar 
jullie, met jullie gemotoriseerde kar-
ren overheen razen.  
Voor de loopmensen maakten jullie 
op de wissels, wit met zwart ge-

streepte loopstroken, met groen en 
rode lampen om van het ene gebied 
veilig naar het andere te kunnen. 
Dat willen wij ook! Maar geen over-
steek met lampen, dat hoeft niet! 
Nee gewoon iets onder jullie wissel 
door, een flinke vierkante buis of zo, 
met begeleidingshekjes aan beide 
zijden. Zo zouden wij ook veilig naar 
een ander gebied kunnen, want dat 
hebben jullie mensen met jullie as-
faltwissels gevaarlijk voor ons door-
kruist, wat het leven heeft gekost, 
niet alleen aan onze vader, maar ook 
aan heel veel andere familieleden en 
vrienden uit ons bos. 
Kan dat nou niet eens een keer 
gemaakt worden? Jullie hebben de 
materialen en de knowhow om het 
uit te voeren! 
 
Dan heb ik nog iets wat ik kwijt 
wil. Het viel mij en mijn zusje op, 
verscholen vanuit de bosschages, 
dat er mensen druk aan het meten 
waren in het bos. Wat blijkt nu, men 
wil een fietswissel of pad dwars door 
ons gebied neerleggen. Jawel, door 
het Eckartse bos. Dit om een toeris-
tische wissel aan te leggen naar een 
nieuw gebied waar jullie mensen-
burchten gaan bouwen. Het Nuenen 
West. Wat betekent dat voor ons?  
Er wordt een zandpad verhard! 
Wacht even, maar Eindhoven wil 
toch juist ontharden? 
Jullie moeten zuinig zijn op de wei-
nige zandpaden die we nog hebben 

in ons buitengebied en trouwens, 
daar kan ook over gefietst worden 
als men dat wil. 
Dan denkt men ook weer over een 
nieuwe brug erbij over de Kleine 
Dommel. Dan komen er nog meer 
mensenvolkeren in ons bos, maar 
die brengen dan ook weer hun hon-
den mee, die overal dwars doorheen 
banjeren en de zaak hier verstoren. 
Fietsers kunnen via twee wissels 
naar Nuenen. Namelijk via Opwetten 
en via Soeterbeek en dat is voor ons 
het beste! Dus gewoon erom heen 
fietsen om de rust hier in het bos te 
behouden, van wat er dan nu nog 
van over is. 
 
Ons mooie bos is eigenlijk het 
verkooppraatje geworden om de 
mensenburchten in Nuenen West 
nog duurder te kunnen verkopen. 
Ons bos wordt als het ware door 
Nuenen geannexeerd en dat vinden 
wij, familie Das, niet zo netjes. 
Onze familie gaat ook nog in gesprek 
met onze andere bosbewoners, dus 
daar zult u als mensenwezen zeker 
ook nog wat van horen.  
Ik dank de redactie dat ze mij de 
mogelijkheid hebben gegeven mijn 
verhaal te publiceren, zodat u in 
ieder geval ook weet hoe wij als 
bosbewoners tegen al die mensdin-
gen aan kijken. Wij willen dus ook 
gehoord worden, dan maar via deze 
weg om te beginnen. 
Namens mij en mijn familie,
Das 
Eckartse bos

Wij willen onze stem laten horen!
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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.

Expositie: Anita Hartzuiker
Op de Overloop van de Wasven-
boerderij worden regelmatig ex-
posities gehouden. In de maanden 
januari en februari exposeert Anita 
Hartzuiker-Grooten (1957) haar 
schilderijen. Anita schildert inmid-
dels een aantal jaren, maar heeft 
geen officiële opleiding gevolgd. 
Haar interesse is breed, van natuur 
tot portret, van een Nederlands 
landschap tot een Tibetaans meisje. 
Schilderen met olieverf is haar 
favoriete bezigheid, maar af en toe 
een aquarel maken is ook fijn om te 

doen. Dat worden dan haar kleine 
schilderijtjes.
Zij haalt haar inspiratie uit artikelen 
in een blad of reclamefolder, een 
heel klein fotootje, verhalen van 
vrienden of familie, foto’s door haar 
zelf gemaakt tijdens een vakantie. 
Van Nepal tot West-Afrika, van 
Zwitserland tot Nieuw Zeeland, zij 
zou alle culturen willen verbeelden. 
Haar onderwerpen zijn dan ook 
divers. Meer informatie vind je op 
www.hartzuiker-art.nl.
De expositie is te bekijken tot en 
met 3 maart 2020 op de Overloop 
van de Wasvenboerderij.

natuurlijk dineren: lekker in je vel
De Wasvenboerderij staat voor ver-
antwoord lekker eten. In de reeks 
’Natuurlijk dineren’ laten we je 
proeven hoe bijzonder dat kan zijn. 
De komende maanden verzorgt de 
Gasterij op vrijdagavond een diner 
met een bijzonder thema. Laat je 
verleiden met verrassende gerech-
ten!
Tijdens de vrijdag-thema-avond 
wordt een vijfgangenmenu in 
tapasvorm geserveerd. Het avond-
vullend diner start om 18.00 uur 
met een inspirerende presentatie 
door een gastspreker, gevolgd door 
allerlei gerechten met het thema in 
de hoofdrol.

Het eerste themadiner ’Lekker in je 
vel’ is op vrijdag 17 januari. Ieder 
mens heeft een uniek spijsverte-
ringstelsel. 
Maartje & Maartje van ’Bewust-
in-Wording’ nemen je mee op reis 
naar voeding die bij jou past. Samen 
met onze koks verzorgen zij een 
lekkere én interessante avond, waar 
je meer over jezelf en je relatie met 
voeding te weten komt.

rondom de
Wasvenboerderij

Heeft u goede voornemens voor dit nieuwe jaar? 
Bijvoorbeeld meer buiten zijn en actiever worden? Dat 
kan bij het Wasven! Kom bijvoorbeeld helpen bij de 
natuurwerkochtend! Kunt u daarna verdiend genieten van 
het ’natuurlijk dineren’!

planning activiteiten januari/februari
Natuurlijk dineren: Lekker in je vel 17 januari 18.00 uur de Gasterij

Natuurwerkochtend 18 januari 09.30 uur De Schop

Natuurlijk dineren: Op hete kolen 31 januari 18.00 uur de Gasterij

Natuurthema-avond: Wild in Tongelre 31 januari 19.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend 1 februari 09.30 uur De Schop

Expositie: schilderijen van 
Anita Hartzuiker

Tot en met 3 maart Wasvenboerderij
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Op vrijdag 31 januari is het thema 
’hete kolen’. Ook in de winter 
kunnen onze koks niet zonder de 
Green-egg. Samen met onze tuinder 
Maaike grillen, stoven en bakken zij 
een vegetarisch menu met groente 
van eigen erf. Coole gerechten 
met wintergroente op hete kolen. 
Voor échte mannen... en vrouwen 
natuurlijk.
 Het avondvullend diner start 
om 18 uur. 
Reserveren is gewenst via 040-

7870707 of via onze website.

natuurthema avond: 
Wild in tongelre
Ken jij de wilde dieren die in Ton-
gelre leven? Het zijn er meer dan 
je denkt! We gaan ze tijdens deze 
speciale avond allemaal bekijken. 
En we doen de wilde dieren quiz.
Doe je ook mee? Het is van 19.00 
uur tot 20.30 uur in de Schop van 
de Wasvenboerderij. Het is voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. De en-

tree is € 2,00 per kind, of maak ge-
bruik van de natuurstrippenkaart. 
Vraag eventueel een vriendje of 
vriendinnetje mee, want dat is wel 
zo leuk!

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’. Kijk voor meer informatie 
op onze site.

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

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



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

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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voortgang Project Lidl
Voor het laaddock zijn een vloer en 
enkele wanden gestort. De bekisting 
voor de nieuwe fundering is aan-
gebracht. Bij de plek waar later de 
koelinstallatie op het dak zal komen 
zijn voorbereidingen getroffen voor 
extra versteviging.

De laatste dag voor de kerstvakantie 
was het een aan- en afrijden van 

betonwagens op de bouwplaats. De 
bouwvakkers waren druk bezig met 
het storten van de nieuwe con-
structievloer, een vloer met dubbele 
bewapening. 

Tijdens de 2 weken kerstvakantie 
kon het gestorte beton uitharden. 
Bij het schrijven van dit stukje was 
het plan om op 6 januari de werk-

zaamheden te hervatten. Begonnen 
zou worden met het uitzetten van 
de nieuwe binnenmuren.
Voor actuele informatie en foto’s 
kijk op de website van fotograaf 
Alexander van der Dussen
www.verbouwingvanhetkarregat.nl.

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!



Gezonde leefstijl

Vandaag de dag word je overspoeld 
met interventies op het gebied van 
leefstijl, maar wat is een gezonde 
leefstijl? Waar heeft een gezonde 
leefstijl invloed op? 

Wat is een gezonde leefstijl 
Onder een gezonde leefstijl worden 
de volgende factoren verstaan:
Gezonde voeding
Gewichtsbeheersing
Voldoende beweging 
Niet roken 
Geen alcohol of met mate
Goede omgang met stress
Voldoende slaap.

Invloed van een gezonde leefstijl
Diabetes type 2, verhoogd choles-
terol en verhoogde bloeddruk. Het 
zijn aandoeningen waar veel mensen 
mee te maken krijgen, hetzij zelf dan 
wel in de directe omgeving. Door het 
hanteren van een gezonde leefstijl 
neemt de kans op aandoeningen, 
zoals diabetes type 2, verhoogd cho-
lesterol en verhoogde bloeddruk, af. 
Doordat de kans op deze aandoenin-
gen afneemt, neemt daarmee ook de 
kans op hart- en vaatziekten af. Ook 
overgewicht en COPD kunnen door 
een gezonde leefstijl worden voorko-
men ofwel worden aangepakt. Daar-

naast wordt het immuun-systeem 
verbeterd, waardoor men minder 
snel vatbaar is voor griep, verkoud-
heid of andere virussen/bacteriën. 
Tot slot zorgt een gezonde leefstijl 
ervoor dat de kans op bepaalde soor-
ten kanker kleiner wordt.

Naast fysieke factoren heeft een 
gezonde leefstijl invloed op de psy-
chische gezondheid. Een gezonde 
leefstijl leidt tot een grotere mentale 
weerbaarheid en veerkracht. Dit 
zorgt ervoor dat men beter met 
stress en tegenslagen om kan gaan. 
Ook neemt de kans op een depres-
sie af. Zo blijkt uit onderzoek dat 
hoe meer je beweegt, des te lager de 
kans op een depressie. Daarnaast 
zorgt een gezonde leefstijl voor 
betere slaap, meer energie en een 
betere mentale balans. 

Algemene adviezen op het gebied 
van leefstijl
-  Beweeg minimaal 150 minuten per 

week matig tot zwaar intensief.
-  Doe minimaal twee keer per week 

aan spier- en botversterkende 
activiteiten.

-  Eet dagelijks minimaal 250 gram 
groente en 250 gram fruit. En eet 
zo min mogelijk rood vlees.

-  Wees matig met alcohol (maxi-
maal één glas per dag).

-   Zorg voor voldoende slaap  
(6,5 tot 8 uur).

- Niet roken.

Een van de interventieprogramma’s 
die inzet op leefstijl is X-fitt. Dit 
programma omvat een unieke 
combinatie van bewegen, de juiste 
voeding en professionele begelei-
ding en wordt vanaf maart 2020 bij 
Fitther aangeboden. 
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie, dan kunt u contact met 
ons opnemen op telefoonnummer 
040-2814317 of via e-mail 
info@fitther.nl.

gezond en Wel

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

De 6 bouwstenen van een gezonde leefstijl
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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



Mensen hebben een onbewuste, natuurlijke manier van 
ademen, die past bij de situatie van dat moment. Bij 
ontspanning is er een diepe, regelmatige ademhaling 
en bij angst of zenuwachtig zijn, is er een hogere en 
snellere manier van ademen. Dit stelt ons lichaam in 
staat alert en adequaat te reageren op een spannende 
gebeurtenis. Wanneer de spanning is gezakt, zal de 
ademhaling vanzelf weer verdiepen en vertragen. 

Hyperventilatie betekent dat er te snel wordt adem 
gehaald. De ademhaling is dan niet in verhouding met 
de inspanning die wordt geleverd. Hyperventilatie kan 
door verschillende klachten ontstaan. Deze klachten 
kunnen lichamelijk, maar juist ook psychisch van aard 
zijn. Psychische klachten waarbij hyperventilatie kan 
voorkomen zijn bijvoorbeeld stressklachten, angst-
klachten, burn-out en depressie. Stress beïnvloedt het 
ademhalingscentrum. De ademhaling versnelt door 
stress, maar vertraagt ook weer als de stressfactoren 
zijn verdwenen. Bij chronische stress is dit niet het 
geval. Er kan dan voortdurend een versnelde ademha-
ling zijn. 

Zo kunnen mensen in een chronisch patroon van hy-
perventileren terechtkomen, eventueel gepaard gaande 
met angst- en paniekgevoelens. Bij chronische hyper-
ventilatie wordt als het ware voortdurend te snel adem 
gehaald, zonder dat dit merkbaar is. Het resultaat is 
dat het zuurstofgehalte in het bloed te hoog is gewor-
den en het koolzuurgehalte te laag. 

Hierdoor kunnen de volgende symptomen optreden: 
chronische vermoeidheid, hoofdpijn, angsten, duizelig-
heid, kortademigheid, keelpijn, een benauwd gevoel, 
hartkloppingen etc. die echter constant aanwezig 
kunnen zijn. De symptomen kunnen beangstigend 

zijn, maar zijn (meestal) niet gevaarlijk. Maar juist de 
angstgevoelens kunnen de chronische hyperventilatie 
in stand houden. Bij mensen met stress en burn-out 
klachten is het belangrijk dat ze leren ontspannen. 
Ademhaling is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

De behandeling van chronische hyperventilatie richt 
zich men name op: 
•  Ademhalingsoefeningen om de ademtechniek te 

verbeteren;
•  Informatie en inzicht te geven in de oorzaak en 

symptomen van hyperventilatie, angst- en span-
ningsklachten; 

•  Het aanleren van strategieën om hyperventilatie, 
angst of spanning te stoppen; 

•  Het verminderen van spanning door ontspannings-
oefeningen: het verminderen van de angst (voor een 
aanval). 

 

Chronische hyperventilatie, wat is dat…?

COntACt
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo), 5641 CB Eindhoven 
Telefoon: 040-2813463 
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl
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D O O R v E R B I N D E N c v g S N z K

I N z A A I E N E N L L R E E Ij A E A W

L I z c m L I O S O v E R T R E K z T N

S A I A E E R N R T A E p g S R g Ij E E

L R S T A g E T m T A B S S p u O R p g

E A T T S L N K I I R A A T R E E p I N

E E c D u O H v R E D E L I E v E N D I

N R A A c I I O v Ij I D m p I E A A E R

O T T D c T f E c S g g E R D D R A m D

S L N A E I I z K K H E R L R f y D I g

R I I I S L A A A N E A N E S S O L E u

E I T A L L A T S N I y D I L g O O L R

p D L E S N I g E B D N O R g L R v H E

W O E N S D A g A v O N D A g K A A R T

De overgebleven letters vormen een LAND IN EUROPA

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 januari 
2020 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: MOERKAPELLE
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Tuan Vlemmings
Verheesstraat 11

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

AANPRIJZEN
ABEEL
ACACIA
ALLERGIE
ARRIVEREN
ASGRIJS
BELETTEN
CREATIVITEIT
DAGKAART
DOORVERBINDEN
EINDCONTROLE
EPIDEMIE

ERICA
GEZAG
GRONDBEGINSEL
HOOFDPLAATS
IDYLLE
INMIDDELS
INSTALLATIE
INTACT
INVESTEERDER
INZAAIEN
KROEG
LOSSEN

MEEKRIJGEN
ONDERDANIG
OOGLID
OVERTREK
PERSONEELSLID
PORREN
PSALM
REVEILLE
RUGZAK
SNAAKS
STADSGROEN
STUIFZAND

SUCCES
TERUGDRINGEN
VAARDIGHEID
VAZAL
VERSPREID
VOLDAAN
VREDELIEVEND
WOENSDAGAVOND
ZAALHOCKEY

 Pagelaan woordzoeker 
Januari
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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

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


