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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

56e jaargang nr. 9 - september 2020

Wisselpen: 
Het goede leven Rond ‘t Hofke

Martinusschool 60 jaar
geleden: 
Hoe het verder ging 

Foto: Martien Coppens

BELANGRIJK: 
Inzamelen vrijwillige bijdrage 
zie pagina 41
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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

Massagepraktijk Zuss

Daalakkersweg 2
5641 JA,  Eindhoven

Unit 2-178

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260

Speciaal voor vrouwen

www.massagepraktijkzuss.nl
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van de Redactie
Nog een vier maanden te gaan en 2020 
is geschiedenis. Het gaat de boeken in 
als het jaar waarin we op een heel 
indringende wijze kennis maakten met 
het coronavirus. Dit jaar wordt niet 
snel vergeten. Het zal nog lang 
herinnerd worden als dat jaar met die 
lockdown. Wij hadden niet een 
gewone lockdown, nee, we hadden 
iets bijzonders, bij ons was het een 
intellectuele lockdown. Er werd een 
beroep gedaan op ons gezonde 
verstand. Ondanks de beperkingen 
hadden we de mogelijkheid om 
verantwoord met de vrijheid, die we 
nog hadden, om te gaan. 
In die periode heeft het bestuur van 
ons wijkblad besloten de inzamelings-
actie niet te laten doorgaan. 
En er waren ook wijkbewoners die het 
rekeningnummer van ons blad in de 
colofon wisten te vinden en zo hun 
bijdrage toch overmaakten. Onze 
hartelijke dank daarvoor. En dat kan 
natuurlijk nog steeds. Maar voor 

degenen die voor hun vrijwillige 
bijdrage liever gebruik maken van de 
bekende enveloppe, hebben wij in 
deze coronatijd een andere oplossing. 
De enveloppe krijgt u bij dit septem-
bernummer. De bezorgers komen hem 
deze keer niet ophalen. Op pagina 41 
leest u meer over hoe we dit jaar onze 
late inzamelingsactie coronaveilig 
hebben georganiseerd! Wij wachten 
met spanning uw reactie af.
Omdat wij graag willen weten 
waarmee we onze lezers een plezier 
doen en wat u van het blad vindt, 
hadden we in ons juninummer enkele 
vragen gesteld. Wij willen alle lezers 
die de moeite genomen hebben om 
daarop te reageren van harte 
bedanken. Wij waarderen uw positieve 
opmerkingen en gaan zeker aandacht 
besteden aan uw suggesties.

Veel leesplezier!

Meerkoeten door Wies van Dijk
3
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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
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De Jeugdhoek

Wil je graag oppassen en zoek je 
daarvoor adressen in je eigen buurt, 
dan heb je de mogelijkheid om dit 
kenbaar te maken in ons wijkblad.
Ook kun je in bovenstaande rubriek 
een tekst plaatsen voor hulp die je wilt 
bieden middels bijles aan kinderen die 
moeite hebben met leren of het maken 
van huiswerk.
Het enige wat je daarvoor hoeft te 
doen is een mail sturen naar: 
rondhethofke@gmail.com
Graag hierin vermelden je leeftijd, 
het voortgezet onderwijs dat je volgt, 
eventueel je hobby’s en uiteraard je 
telefoonnummer en mailadres.
Wij zorgen er dan voor dat je oproep 
vanaf het eerstvolgende nummer van 
Rond ’t Hofke wordt geplaatst.

Voor Tongelrese jongens en meisjes die een centje willen bijverdienen d.m.v. oppas of bijles

Zoek je een kattenoppas 
in de buurt?

Mijn naam is Anouk, ik ben 27 
jaar en heb jarenlange ervaring 
met katten verzorgen.
Ik ben onlangs gaan samenwonen 
met mijn vriend in Muschberg 
en ik ken de buurt nog niet zo 
goed. Ik zou tegen een kleine 
vergoeding ontzettend graag op 
je kat(ten) willen passen tijdens je 
vakantie of weekendje weg. Als je 
een kitten hebt of een kat die veel aandacht nodig heeft zijn 
meerdere bezoeken per dag ook mogelijk. Voor mij een leuke 
manier om de buurt en diens katten te leren kennen!

Wil je meer weten? Mail me dan via anouk.jol@gmail.com 
of lees eerst meer over mij op mijn online Pawshake profiel: 
en.pawshake.nl/petsitters/eindhoven/3868408 (of scan de 
qr-code hiernaast)

Ik hoor graag van jou en je poezenvriendjes! Miauw!

Eindelijk op vakantie… dit jaar weliswaar in eigen 
land, maar toch! Alleen zijn je buurman en die 
ene vriendin die altijd zo graag op de katten 
passen, zelf net weg. Wat nu?



6

de wisselpen door
Peter van Emden

Het goede leven Rond ’t Hofke
Toen ik de prachtige luchtfoto uit 1964 vond 
(zie middenpagina) en doorstuurde naar de redactie werd 
dit het startpunt voor deze 
wisselpen. 
Omdat het inmiddels bijna 50 jaar 
geleden is dat ik naar Eindhoven 
vertrok, kwam er een vat vol 
herinneringen en beschouwingen 
boven. De foto bracht een soort 
film op gang. 
Neem de tijd om van deze 
luchtfoto te genieten.
veel leesplezier! 
 
De kennismaking met ‘t Hofke
Begin 1972 maakte ik samen met 
Dieuwke vanuit Woensel een 
fietstochtje over een landelijk 
weggetje: de Koudenhovenseweg 
(die vroeger de Hoevenscheweg 
heette). 
Op de foto is dit het weggetje 
dat naar boven loopt. We reden 
richting een dorpje en ik dacht: 
‘Dat moet Nuenen zijn’. 
Maar later bleek het dus Tongelre 
te zijn, zo geïsoleerd was ’t Hofke toen nog. Op
‘t Hofke waar nu restaurant Jian-An 
gevestigd is, was toen een dorpscafé en daar tegenover 
werden nieuwe huizen gebouwd, de nummers ‘t Hofke 26-
34. In datzelfde jaar kregen we een identiek nieuwbouw-
huis vlak bij ‘t Hofke toegewezen!

Zoals het vroeger was
Hier begon ons leven rond ’t Hofke en we voelden ons er 
snel thuis. De dorpse sfeer en de rust vonden we fantas-
tisch. We kwamen allebei uit de drukke randstad en wilden 
nooit meer terug. 
De Brabantse gemoedelijkheid beviel ons goed. Eieren 
kochten we bij de boerderij op ‘t Hofke 13,  
(dat sinds 1976 een rijksmonument is). 
Je kon gewoon achterom lopen de keuken in en de vrien-
delijke boerin Van Poppel vulde de schaal met verse eieren. 
Jan de melkman bracht met paard en wagen verse melk en 
zette de glazen flessen voor de deur als je niet thuis was. 
Gezellige winkeltjes waren er zoals b.v. de “buurtsuper” 
Végé (naast Jian-An) en ijzerwinkel Jan van Venrooy. Doeye 
Woldhuis werkte met hart en ziel aan het wijkblad Rond ’t 
Hofke dat toen gewoon gestencild werd. Het gilde en het 
carnaval waren nieuw voor ons. Je kreeg het soort dorps-
gevoel waarover Wim Sonneveld zo’n prachtig lied zong: 
het Dorp. Maar ook Tongelre is in de loop van de jaren 

meegegaan in de “vaart der volkeren”, maar de balans voelt 
nog goed. Restaurants Jian-An, het Wasven en de Kleine 
Dommel zijn hele waardevolle aanvullingen voor onze wijk. 
De Collse Waterlelie is ook een karakteristiek element.

De luchtfoto
Het is de moeite waard om de 
foto te verkennen en je te verba-
zen over de vele veranderingen 
sinds 1964. Via de link *) kan je 
ook inzoomen. Je ziet o.a. dat de 
Muschbergweg direct doorloopt 
naar de 
Bochten / Eckartse Bos (nog zon-
der Helmondweg). 
Het oude café de Plankenopka-
mer op de hoek van ’t Hofke is te 
zien op de foto (Van Gogh kwam 
hier ook). De Van Oldenbarnevelt-
laan was er toen nog niet, maar 
waren er toen al wel voorberei-
dingen voor het eerste deel? Zie 
de lichte baan op de foto. Je ziet 
ook dat er nog veel agrarisch 
gebied was, maar ook veel natuur. 
Dat is er voor een groot deel nog 

steeds, zie zowel oude als recente topografische kaarten *).

Een blik in de geschiedenis
Natuurlijk is daar al veel over bekend, zie o.a. de prachtige 
boeken van Tonny van den Boomen *).
De naam Tongelre kan afgeleid zijn van “Tonger en Lo”, 
bosje op een hoge zandweg.
’t Hofke is al oud: in 1241 wordt melding gemaakt van een 
kerk, markt en café. Ook zijn er diverse monumenten en 
archeologische 
vondsten gedaan *). Voor het oude raadhuis was het 
Marktpleintje en dat vormde het centrum. ‘t Hofke heette 
tot 1920 de Marktstraat!  
Iets verderop richting Wolvendijk was de veemarkt. Zou de 
hoefijzer-vorm van ’t Hofke een bijdrage zijn aan het geluk?  
De Collse watermolen (geschilderd door Van Gogh) en ook 
het Looiershuisje waren in de 70-er jaren in sterk vervallen 
staat, maar zijn gelukkig goed gerestaureerd. 
De eeuwenoude jaarlijkse processie naar/van Handel is 
voor ons ook ieder jaar weer een indrukwekkend gebeuren 
*). Jammer dat het kasteel het Hof is afgebroken, over het 
hoe en waarom gaan allerlei verhalen rond. Maar daardoor 
is er wel een mooie plek ontstaan voor de openluchtcon-
certen!
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de wisselpen door
Peter van Emden

De natuur en de omgeving
Beiden zijn we grote natuurliefhebbers en we gaan er veel 
op uit, fietsen of wandelen. Ik volgde in 1976 de opleiding 
tot natuurgids (o.a. bij leermeester Loek Ketelaars). We 
zijn gezegend met het prachtige Dommeldal, de Collse 
Zeggen (we noemen het de “Collse Zegen”), het Eckartse 
Bos, landgoed Eckart en niet te vergeten het Wasven. Het 
natuurbeheer in Tongelre is sterk verbeterd en door de 
uitbreiding van de waterzuivering is de Dommel geen stin-
kende, zwarte “open riool” meer zoals dat in de 70-er jaren 
het geval was!  De kleine Dommel was wel aardig schoon, 
we hebben daar zelfs ooit een otter gezien. De natuur roept 
veel verwondering, respect en eerbied op. Neem nou een 
“simpele” paardenbloem, waarvan de bloem verandert 
in een prachtige zaadbol, die met een soort parachuutjes 
door de wind worden verspreid. Voor liefhebbers is de eer-
ste gekleurde topografische kaart uit 1897 (schaal 1:25000) 
te bestellen waarin ook ‘t Hofke en omgeving staat *). Zeer 
de moeite waard, je kijkt je ogen uit en ziet de namen van 
stadswijken terug. Ook zie je dat het Dommeldal voor een 
groot deel nog ongeschonden is.
De verkeersveiligheid is sterk verbeterd b.v. de fietspaden 
op de Tongelresestraat. Wel missen we nog steeds een 
fietspad op de Urkhovenseweg vanaf het kanaal en is 
het wachten op de aanleg van het snelfietspad dat via de 
Loostraat naar Helmond zal gaan *).

Leven en werken rond ‘t Hofke
Ondertussen hadden we 2 dochters gekregen, die hier op-
gegroeid zijn in een gezellige buurt. Inmiddels zijn we trotse 
grootouders. Het is een zeer bijzondere ervaring om onze 
kleinkinderen te zien opgroeien! 
Tijdens mijn TU-studie Elektrotechniek had ik al veel be-
langstelling voor energie, natuur en milieu. In 1983 begon 

ik op de zolderkamer het 
bedrijfje “Ekopower” en 
begon ik met de ontwikke-
ling van meetapparatuur 
voor duurzame energie, 
meteorologie en milieu. 
Ook werd in opdracht van 
veiligheidsregio’s online 
apparatuur ontwikkeld voor 
de bepaling van natuur-
brandgevaar, waarmee 
de code (rood, groen ed) 
wordt bepaald. Het bedrijf 
kon mede dankzij de 
samenwerking met o.a. de 
TU van de grond komen 
en door de komst van het 
internet werd wereldwijde 
export mogelijk. Het is een 
echte Tongelrese onderne-
ming, voorheen gevestigd 
op de Celebeslaan en de 
Urkhovenseweg en tegen-
woordig op Sectie C. Je ziet 
op de luchtfoto aan het 

eind van de Celebeslaan een laagbouw 
(nu parkeerterrein). Daar had ik toen een prachtige werk-
plek midden in het groen. In dit pand werden in de 50-er 
jaren ook de eerste ontwerpen gemaakt van de TU door 
architect S.J. van Embden.

Muziek- cultuur

Muziek is voor mij een hele belangrijke hobby, zowel pas-
sief als actief met gitaar en zang. Het is een hele 
gezonde bezigheid die veel plezier geeft en al je zorgen 
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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

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!

Individuele begeleiding naar  innerlijke balans, 
meer energie en mentale rust.
E.E.N.® Therapeut 
Vergoeding zorgverzekeraar.
Info: Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
T :  040-2840430 
M :  06-27055614
W : www.prana-om.nl
E : info@prana-om.nl

Sluit je tussen 1 juni en 16 augustus 2020 een nieuwe 
SNS Verzekering af? Dan krijg je de eerste 12 maanden 
10% korting. En op de SNS Autoverzekering zelfs 15% 
korting. Zo bespaar je al snel een paar tientjes per jaar. 
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op 
snsbank.nl/verzekeringscheck

Maak een afspraak op snsbank.nl/afspraak of 
bel ons op 030 - 633 30 00. Je kunt ons ook 
appen met SNS Eén-tweetje. We helpen je graag.

Nu 10% korting op 

Thuis, onderweg of op reis. Het is een prettige gedachte als je overal goed 
verzekerd bent tegen schade. Bijvoorbeeld met de SNS Inboedelverzekering, 
die krijgt van klanten een 8 (Independer, 2020). Je betaalt geen 
administratie- en poliskosten. En je krijgt snel hulp bij schade. 

SNS Verzekeringen 

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
Eindhoven, Winkelcentrum Woensel 290
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doet vergeten. Ik beveel iedereen aan muziek te gaan ma-
ken (b.v. gitaar of ukelele) en erbij te gaan zingen.  
Ukelele is vrij makkelijk aan te leren. Jonge kinderen kun-
nen al vroeg beginnen met het bespelen van een cimbaal, 
onze kleinkinderen vinden het prachtig *). Een grote 
inspiratiebron is Bob Dylan, die al ca. 60 jaar over de wereld 
tourt en ook 2 concerten heeft gegeven in het Muziek-

centrum in Eindhoven (1993 en 2015). Sinds enige jaren 
speel ik regelmatig samen met wijkgenoot Boris Blazic en 
inmiddels hebben we een leuk repertoire opgebouwd. Het 
Karregat werd diverse malen omgedoopt tot “poptempel” 
met in de 80-er jaren als hoogtepunt een spetterend con-
cert van de Golden Earring, die met 1500 (!) bezoekers de 
sterren van de hemel speelden en het dak van het Karregat 
ging eraf, ik herinner me dat nog goed *). Tegenwoordig 
hebben we o.a. de mooie openluchtconcerten in het 
Wasven en ORKA. En Let’s Play met een indrukwekkende 
collectie gitaren en voor jong en oud gitaarlessen

Samenvattend  
Het kleinschalig karakter rond ‘t Hofke is nog redelijk goed 
behouden. Er zijn goede voorzieningen, mooie monumen-
ten en veel wijkactiviteiten. Zou het niet gezellig zijn als 
er een (kleine) weekmarkt terugkomt op ’t Hofke? Maar 
het allerbelangrijkste is de nog steeds gemoedelijke en 
vriendelijke sfeer. 
En dat we elkaar nog groeten, ook al is het een onbekende. 
We kunnen dus nog steeds het goede leven rond ’t Hofke 
ervaren en daarvoor mogen we dankbaar zijn!  
Vriendelijke groeten,
 
Peter van Emden    

*) voor aanvullende informatie en bronnen zie :  www.
pro-muse.nl/hofke         

Ik geef de wisselpen graag door aan Frank Bierkenz. Succes!

de wisselpen door
Peter van Emden

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.

Vervolg

Een tijdje geleden kwam Peter van Emden aanzetten met 
een oude luchtfoto van Urkhoven uit de jaren 60. Peter 
vond dit een mooie foto voor een voorpagina van ons 
wijkblad. Hij liet mij weten dat hij in januari 1973 in onze 
wijk was komen wonen en veel veranderingen meegemaakt 
had. Omdat wij nog geen wisselpenschrijver hadden, stelde 
ik voor dat dit een goede gelegenheid was om de wisselpen 
ter hand te nemen. Dat vond Peter een uitstekend idee met 
als resultaat een mooi artikel over zijn belevenissen door 
de jaren heen. Hopelijk Is dit herkenbaar voor onze lezers.
Over de foto het volgende. Bij onze voorzitter Jos Rovers 
hangt een grote luchtfoto van ’t Hofke uit vroeger jaren. 
Deze bleek niet dezelfde te zijn als de foto die Peter opge-
stuurd had. Ik ben op internet gaan speuren (daar kun je 
werkelijk alles vinden!) en ik heb navraag gedaan bij ons 
voormalig redactielid Yvonne Henderson. De luchtfoto van 
Peter komt uit het archief van 
Aviodrome en de foto die bij Jos hangt is 

gemaakt door Martien Coppens, een Brabantse fotograaf 
die voornamelijk bekend werd met foto’s van eenvoudige 
Brabantse boerenfamilies en beeldhouwwerk. Ik vond bei-
de foto’s goed passen bij het artikel van Peter. Voor de foto 
van Aviodrome hebben wij een kleine vergoeding betaald 
die geheel ten goede komt aan de stichting tot behoud 
van het Luchtvaartarchief. De foto van Martien Coppens is 
ons welwillend ter beschikking gesteld door de erven van 
Martien nl. zijn zoon Joep Coppens en zijn vrouw Els. Waar-
voor onze hartelijke dank! Beide foto’s zijn trouwens ook te 
vinden in een van de boeken van Tonny van den Boomen 
over Tongelre.
Gezien het formaat van beide foto’s is de foto van Aviodro-
me uitermate geschikt voor plaatsing op de middenpagina, 
terwijl de foto van Martien Coppens de voorpagina van dit 
nummer siert.

SJAAK KOMMERS, REDACTIEVOORZITTER

Naschrift van de redactie
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

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

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

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

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

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost
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Tongelrese
Natuurwijzer

Is er met betrekking tot processierupsen een natuurlijk 
evenwicht aan het ontstaan? We hadden de afgelopen 
jaren nogal last van processierupsen en hun vervelende 
brandharen waar we behoorlijk wat jeuk en soms zelfs 
erger aan over zouden kunnen houden. Dit jaar is het 
anders, tenminste, het lijkt in het Wasvengebied 
beduidend minder te zijn met nesten. Hoe komt dat? 
Een paar zaken op een rijtje.

Onaangenaam verrast.
Vanuit de Gemeente is er helaas gespoten met een 
middel in de kronen van de eiken in de Celebeslaan, de 
eikenlaan langs het Lorentz en de eiken langs de vijver bij 
de Ceramlaan.Dat deed men midden in de nacht, waar ik 
en vele anderen met veel herrie de slaap werd verstoord.
Ook vogels die in de bomen nesten hadden of sliepen 
werden onaangenaam verrast.

Het middel doodt 
uiteindelijk de proces-
sierupsen die van het 
bespoten blad eten, 
maar ook alle andere 
rupsen die geen 
gevaar zijn en waar 
leuke vlindertjes uit 
zouden komen.
Vogels met jongen 
hebben rupsen nodig 
als eiwitrijk voed-

sel, dus dat aanbod wordt in de bespoten eiken steeds 
moeilijker. 
Maar goed, op de plekken waar niet gespoten is, zaten 
ook vorige jaren behoorlijk wat nesten van processierup-
sen. Enkele initiatieven en bevindingen spelen wellicht 
een rol met de vermindering van de jeukrupsen. 
   
Goed bezig!
Kinderen van Basisschool de Boog, 
maar ook de vrijwilligers van natuur-
werkgroep `t Wasven hebben nest-
kasten gemaakt en opgehangen voor 
mezen en vleermuizen. De mezen 
eten de jonge rupsen, waarmee ze 
hun jongen voeren en de vleermuizen 
vangen de processievlinders in de 
nacht, zodat er minder nakomelingen 
komen. Op andere plaatsen in 
Tongelre heb ik ook meer nestkasten
zien verschijnen aan bomen en muren.
Goed bezig!
 

Vleermuiskastje
Op het Lorentz waar ook jeuknesten voorkwamen, wordt 
op verschillende plekken het gras 
nà de grote vakantie pas gemaaid. 
In dat lange gras zitten namelijk 
sluipwespen en andere roofinsecten, 
die het gemunt hebben op rupsen 
die een plaag vormen.  Maai je gras 
kort, dan is de habitat voor de sluip-
wespen en andere nuttige insecten 
weg. De processierups kan dan zijn 
gang gaan en uitgroeien tot het behaarde stadium. Kau-
wen zitten er veel in de wijk. Wat me in mei opviel was, 
dat meer dan honderd kauwen in de toppen  van de eiken 
aan het fourageren waren, op zoek naar eiwitrijk voer 
voor hun opgroeiende jongen. Zouden de kauwen ook de 
rupsjes van de processievlinder op dat menu hebben? Ik 
heb zo`n vermoeden. En dan de spechten. Er staat best 
wel wat dood hout in het Wasvengebied waardoor het 
aantal spechten beduidend is toegenomen de afgelopen 

jaren. Ook deze vogels hadden 
jongen die gevoerd moesten 
worden met jonge rupsjes, ook 
die van de processievlinder. Ik 
denk dat zij ook een rol spelen 
in het geheel.  Op sommige 
plekken verscheen plastic 

om de stammen. Wie dat gedaan 
heeft weet ik zo niet. Rupsen zouden 
niet over het gladde plastic kunnen 
kruipen is de insteek.
Alles bij elkaar opgeteld is het inzet-
ten van natuurlijke vijanden om een 
plaag onder controle te krijgen de 
beste manier. Op de Daalakkerweg 
is trouwens nog wel wat te winnen. 
Daar zitten toch behoorlijk wat 
nesten. Komend voorjaar ook maar eens wat nestkasten 
neerhangen voor mezen en vleermuizen.

Een gezondere toekomst!
Het gif of met een mooi woord gewasbeschermings-
middelen, dat gebruikt  wordt in de landbouw of door 
particulieren thuis, kan nare gevolgen hebben in een later 
stadium voor mens en dier. Ergens in de kringloop blijft 
het zitten, of komt in ons grondwater terecht en dat moe-
ten we zien te voorkomen voor een gezondere toekomst. 
Denk geruster wat bewuster! Alle beetjes helpen.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

 Spuiten in de kruinen

Jeuknest met 
processierupsen

Plastic om de boom

Processievlinder
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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

Wat betekent het als je wint met het hoogste 
waarderingcijfer voor je kapsalon?
•  Klanten voelen dat ons team er voor hun is.
•  We zijn altijd in beweging om er voor onze salon het 

hoogst haalbare uit te halen.
•  We zijn constant bezig met educatie, teamwork en 

vakwerk waar we als kapper voor staan.
•  En... dit gebeurt al meer dan 100 jaar door 

4 generaties.

Iedereen die op ons gestemd heeft,
willen we via deze weg graag bedanken.

Winnaar gemeente Eindhoven
- categorie kapsalons
- hoogste waardering
- Winnaar GOLD AWARD

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
theravangriensven@gmail.com
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Als je mee doet
  wil je winnen!
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Verenigingen
Aan het woord

Scouting Pres. F.D. Roosevelt

Weet u waar dit gebouw voor dient? Bent u wel eens binnen geweest?
U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen. Meestal zijn wij in het 
weekend aanwezig. Wij zijn de scoutingleden en leiding van Scouting 
Pres. F. D. Roosevelt, een scoutinggroep speciaal voor jongeren met een 
lichamelijke beperking. Wij zijn trots op onze locatie en vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk maken. Wij willen meer verbinden in de buurt en de 
maatschappelijke samenhorigheid vergroten. Hier zijn al diverse leuke 
initiatieven uit ontstaan. Een aantal initiatieven gebruiken onze villa als samenkomst en 
ontspanning. De villa is hiervoor tegen een kleine vergoeding te reserveren. Wel alleen 
voor non profit organisaties en zonder commerciële doeleinden. Wij zijn een vrijwilli-
gersorganisatie die afhankelijk is van giften, donaties en vrijwilligers. 
Met name aan vrijwilligers hebben wij een tekort. Kunt of wilt u zich inzetten voor de 
scouting dan bent u welkom. Contact ons groepsbegeleider@scoutingroosevelt.nl  of 
kijk op de website www.scoutingroosevelt.nl
Tot binnenkort! 

Nieuwsbrief
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Scouting Doornakkers
Als kookstaf op zomerkamp

Als oud-lid weet ik maar al te goed hoe speciaal het zomerkamp is. 
In aanloop naar het zomerkamp krijg je al kriebels in je buik, want 
je weet dat je allerlei leuke en spannende dingen te wachten staan. 
Maar wat precies, dat blijft toch grotendeels een verrassing! Hoe 
zal het kampterrein eruit zien? Wanneer zullen we Weerwolven 
van Wakkerdam spelen? Gaan we liedjes zingen bij het kampvuur? 
Zal er een nachtspel zijn? Welk uitje staat er op het programma? 
Wat zal er te koop zijn in het snoepwinkeltje? Naast wie zal ik 
slapen? Gaan we tijdens de hike verdwalen? Het is een hele 
beleving, dat zomerkamp. 
Uitputtend, maar oh zo gezellig! Herinneringen eraan passeren nog 
wel eens in mijn hoofd.
Als oud-staflid weet ik maar al te goed hoe fijn het is dat er men-
sen, kookstaf, zijn die tijdens het zomerkamp de boodschappen doen, ontbijt, lunch en diner serveren, tussendoortjes en ranja 
klaarzetten en zorgen voor een snack tijdens het nabespreken van de dag. Als staflid, dat programma’s moet voorbereiden en 
kids amuseert, heb je daar echt geen tijd voor! Ondanks dat ik als staflid gestopt ben, vind ik het nog heerlijk om een steentje bij 
te dragen aan Scouting Doornakkers. Mijn uniform heb ik tijdens het zomerkamp met alle liefde en plezier weer eens aange-
trokken, om samen met mijn moeder als kookstaf de magen van de kinderen te vullen.  Een belangrijke taak, want ze hebben 

immers veel energie nodig om te kunnen spelen, rennen, rauzen, 
hollen, kletsen, stoeien en zingen!

 “Het leukste van het zomerkamp vind ik het eten… en de rest ook 
wel hoor!” - Josefien

14
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Beste Buurtbewoners,

Normaal begint ons bericht met: “Ook dit jaar zal Sint-Nicolaas onze wijk weer bezoeken”.
Helaas kunnen we dat dit jaar vanwege de coronacrisis niet garanderen. We zijn als Sint-Nicolaasvereniging voornemens om 
toch een rondgang door de wijk te maken. Maar of het doorgaat is nog niet zeker. Uiteraard zullen wij de nodige maatregelen 
treffen om dit op een veilige manier te laten verlopen. Hoe we dit willen gaan doen weten we nog niet, daarover zijn we nog in 
discussie.

Mochten we een bezoek gaan brengen aan onze wijk, dan zal dat op de volgende datums gebeuren:

- Zaterdag 28 november “de Karpendonk”en “Koudenhoven” en de wijk “Beauregard” aan de Tongelresestraat
- Op zaterdag 5 december het oude gedeelte van Tongelre rond ‘t Hofke.

Om het bezoek van Sint-Nicolaas door te laten gaan, zijn we toch al met de voorbereidingen begonnen. Dit houdt dus ook in dat 
onze ledencollecteurs weer langs de deuren gaan in de maand oktober.
De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis gehouden.
De ledencollecteurs kunnen op uw verzoek een vergunning en hun legitimatiebewijs tonen.
Hierbij willen wij dan ook alle donateurs bedanken voor de steun, hierdoor is het mogelijk dat de Sint weer op twee zaterdagen 
een rondgang door de wijk kan maken.

Mochten we na de collecte besluiten dat de rondgang niet door kan gaan, dan zal de opbrengst ten goede komen aan de rond-
gang van 2021. Mochten we voor de collecte besluiten dat de rondgang dit jaar niet doorgaat, dan zal er uiteraard geen collecte 
worden gehouden.

Het zijn moeilijke tijden nu in deze coronacrisis, iedereen probeert er het beste van te maken, zo ook wij als Sint-Nicolaasvereni-
ging. Het is moeilijk om als vereniging na 69 jaar het besluit te nemen om het bezoek van de Sint een jaar over te slaan, daarom 
proberen we het toch op de een of andere manier op een veilige manier te doen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens kunt u vinden op 
onze website:
www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

D. Vermeulen
Secretaris

St.Nicolaasvereniging “ St.Martinus”
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RKVV Tongelre 
RKVV Tongelre staat open voor (nog) meer aanwas

In de meest bizarre wereld ooit voor de laatste 3 generaties, op 
gezondheidsgebied en elk ander gebied dat je je maar kunt bedenken, 
wordt uiteraard ook het voetbal hierdoor nog steeds getroffen. 
Het goede nieuws is dat vanaf 29 augustus de officiële wedstrijden 
voor onze Tongelrese club weer gaan beginnen. Hoe groot het 
verlangen is om weer te gaan voetballen blijkt bijna elke week op 
de trainingen; zeer regelmatig verschijnen er nieuwe spelers die zich 
graag aan ons willen verbinden om de vereniging te versterken en te 
vergroten. 

Ondanks deze hoopvolle ontwikkeling blijven wij eenieder uitnodigen 
om te komen spelen bij deze roemruchte club. En uiteraard worden hiermee ook meisjes en vrouwen bedoeld. RKVV Tongelre 
is bezig om het damesvoetbal te introduceren en in het volgende artikel wordt hieraan speciale aandacht besteed. Feit is dat 
langzaamaan steeds meer voetballers en voetbalsters de weg naar het sportpark weten te vinden en daar zijn we blij mee. 

Ik wil nog even terugkomen op het vorige artikel in dit fantastische wijkblad betreffende de keeper; iedere jeugdkeep(st)er die 
zich aanmeldt kan deelnemen aan de keeperstraining; iedere dinsdag van 18.30 uur tot 20.00 uur. Dus heb je interesse en wil jij 
je keepersvaardigheden testen, neem dan contact op met onze keeperstrainer Wilko 06-23926617 of kom een keer gezellig langs 
op dinsdagavond!
We zoeken ook nog een paar seniorenkeepers, b.v. voor Tongelre 5 (voorheen de smeltkroes Tongelre 4). Ikzelf blijf graag reser-
vekeeper van dit gezellige team en hoop dat er zich nog enkele enthousiaste keepers aanmelden. Je zult er zeker geen spijt van 
krijgen, want dit team staat niet alleen bekend om zijn verbondenheid met elkaar, maar is ook al jaren ongeslagen in de derde 
helft! 

Natuurlijk kunnen we onze ogen niet sluiten voor de economische crisis die door de wereld waart, waardoor het voor nog meer 
mensen misschien moeilijker wordt om de contributie voor hun kind te kunnen betalen. Daarom heeft RKVV Tongelre een 
samenwerking met Stichting Leergeld-Jeugdsportfonds. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen 
met onze vereniging via een mail naar secretaris@rkvvtongelre.nl.

Ik raad iedereen aan om voor nog meer nieuws de website van RKVV Tongelre te bekijken www.rkvvtongelre.nl. Beslist de moei-
te waard! En als je wilt inschrijven dan kan dit tegenwoordig ook via onze website. 

Laatste nieuws over Tongelre 1: nadat ons vlaggenschip het afgelopen seizoen eindelijk weer in de eigen regio mocht voetbal-
len, heeft de KNVB voor het seizoen 2020-2021 ons eerste elftal toch weer ingedeeld in de regio Limburg. Dit betekent dat we 
veel teams zullen tegenkomen die een grote onbekendheid genieten. Maar ook dit kan een mooie uitdaging zijn; misschien een 
Limburgs kampioenschap voor Tongelre 1 na het komend seizoen? Hoewel men wedstrijden tegen bijvoorbeeld Altweerterheide 
of Eindse Boys zeker niet moet onderschatten.

En de uitwedstrijd tegen Leveroy?  Altijd lastig!

Met sportieve groeten,
Peter Laurier
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Foto’s uit 

Tongelre

Tongelre is rijk aan mooie natuur en andere bezienswaardigheden. 
Het gehele jaar door zijn er in onze wijk foto’s te maken die het 
waard zijn om gepubliceerd te worden. 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 met vermelding van naam en adres van de fotograaf en waar 
en wanneer de foto gemaakt is. Uit de ingezonden foto’s wordt een 
selectie gemaakt voor plaatsing in het wijkblad.

Foto’s gemaakt door: Wies van Dijk, Hans van Kimmenade

Foto: Hans van Kimmenade

Foto: Hans van KimmenadeFoto: Wies van Dijk

Foto: Wies van Dijk
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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

Algen Peeling
biedt oplossingen voor huidproblemen als:
• Acne & vette huid
• Overmatige pigmentatie & levervlekken
• Rimpels & preventieve werking
• Couperose & rosacea

Normaal 2 75.-
nu met kennismakingskorting    255.-

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Algen PeelingAlgen Peeling

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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Jeugdlintje 2020

Aanmelden
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 20 november 2020. 
Aanmelden kan tot en met maandag 28 september 2020.

Wie komen ervoor in aanmerking?
Het Jeugdlintje is een waardering voor jongeren die iets uitzonderlijks 
of bijzonders hebben gedaan voor anderen of de stad. Het gaat dan bij-
voorbeeld om vrijwilligerswerk, het redden van een leven, het doen van 
een uitvinding of het vestigen van een record. Ook zijn zij een voorbeeld 
voor anderen. Ze verdienen speciale aandacht en waardering voor hun 
bijzondere bijdrage. Op www.eindhoven.nl/jeugdlintje staan 
voorbeelden van de verrichtingen van eerdere jeugdhelden.

Positieve bijdrage
Het doel van het Jeugdlintje is om jongeren te stimuleren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Daarnaast willen 
we kinderen en jongeren die iets uitzonderlijks hebben gedaan op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Ze ontvangen 
een modern ‘lintje’ en ze krijgen een ereplek in de Kruisstraattunnel. Deze tunnel is door kunstenaar Johan Moorman 
omgetoverd tot een ‘’Heldentunnel’’, met creatieve bijdragen van studenten van de Design Academy Eindhoven.

Gemeente Eindhoven is voor het tweede jaar op rij op zoek naar jeugdhelden! Aan jongeren, tussen 6 
en 18 jaar, die iets uitzonderlijks of bijzonders hebben gedaan wordt dan het Jeugdlintje uitgereikt. Juist 
in deze bijzondere tijd, tijdens de coronacrisis, zijn er ook door kinderen en jongeren goede initiatieven 
ontstaan.
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Wijkcentrum 
’t Oude Raadhuis

20

In juni zijn we als test begonnen met het koffie-uurtje 
voor vrijwilligers op de vrijdagochtend. Daar bleek dat 
onze coronamaatregelen goed werkten. Een week later 
zijn we op kleine schaal gestart met het koffie-uurtje 
voor de buurt. Ook dit verliep naar wens, alhoewel het 
toch opletten blijft of iedereen zich aan de regels houdt. 
We hebben een speciale groep geïnstrueerd die deze 
ochtend begeleidt. Uiteindelijk willen we natuurlijk weer 
terug naar de gastdames en –heren, die deze ochtend 
altijd al tot een succes maakten. Wilt u ook naar het 
koffie-uurtje komen, dan bent u uiteraard ook weer 
welkom en bent u er nog nooit geweest, maar wilt u het 
ook gewoon eens proberen dan bent u ook welkom voor 
wat serieuze of minder serieuze praat. De koffie kost nog 

steeds vijftig eurocenten, dus daar hoeft u het niet voor 
te laten!
Het koffie-uurtje begint om 10.00 uur (om u te 
waarschuwen luidt alleen op donderdag onze 
torenklok!). Het koffie-uurtje eindigt om 11.30 uur.

Voorts zijn met andere groepen en gebruikers individueel 
afspraken gemaakt wanneer ze weer willen of kunnen 
beginnen. Zijn daar vragen over, dan kunt u contact 
opnemen via ons mailadres: raadhuis@on.nl.

Denkt u ook nog eens aan onze vrijwilligersvacatures 
voor onder andere beheerders en een boekhouder!  

Heropening ’t Oude Raadhuis.

De BBQ van 12 september en de bevrijdingsmarkt van 20 
september gaan niet door. Voor verdere informatie 
houden we u op de hoogte via onze website: www.
ouderaadhuiseindhoven.nl
Diverse activiteiten zullen we in september weer 
opstarten. Kijk hiervoor op onze website.

Het koffie uurtje begint nog steeds om 10:00. De koffie 
kost nog steeds vijftig eurocenten, dus daar hoef je het 
niet voor te laten.

Deze informatie is van 11 augustus en bij het uitkomen 
van deze uitgave van Rond ’t Hofke kan de situatie 
gewijzigd zijn.
Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond van de 
vakantie is teruggekomen en we onze activiteiten weer 
fris kunnen oppakken.

Tor ziens in ons wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Hoe verder in september?
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CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.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

Titel
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De rijbewijskeuringen voor de leeftijdscategorie van 75+ 
zullen om de week worden gehouden op donderdagen 
van 9.00 tot 13.00 uur.
Voor de keuringsdagen kijk je op 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl.
Aanmelden kan via telefoonnummer 040 2811737 of via 
onze website www.ouderaadhuiseindhoven.nl 
rijbewijskeuringen. 
De kosten bedragen 35 euro contant, er kan niet worden 
gepind.                
U moet op de dag van de keuring meebrengen:
• Papieren CBR;
• Als u een bril hebt, uw bril;
• Lijst van medicijnen als u medicijnen gebruikt;
• Ochtendurine;
• 35 euro contant.

Mocht u op de dag van keuring verschijnselen hebben 
die kunnen wijzen op Covid-19, dan even contact met 
ons opnemen zodat we de afspraak kunnen verzetten.

Rijbewijskeuringen in ‘t Oude Raadhuis

We zien mogelijkheden om binnen de richtlijnen van het 
RIVM de filmavonden in ’t Oude Raadhuis weer te
organiseren, maar helaas wel in aangepaste vorm.
Vrijdag 18 september, aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur.
Noodgedwongen hanteren we de volgende regels:
• Maximaal 15 bezoekers
• Kosten € 2,50 inclusief koffie of thee met wat lekkers bij 
binnenkomst
• We houden geen pauze. Na afloop is de bar wel 
geopend.
• Aanmelden kan pas vanaf 7 september uitsluitend per 
e-mail via filmraadhuis@gmail.com
• Eerdere inschrijvingen worden niet genoteerd.
• Inschrijven op naam en aangeven of je alleen komt of 
als stel dat bij elkaar kan zitten.
• De eerste 15 aanmeldingen krijgen bericht dat zij 
geplaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we 

hanteren om de avond zo veilig mogelijk te laten 
verlopen.

’Fisherman’s Friends’ (2019) is een vrolijke film vol 
muziek en gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 

Noteer ook de volgende data 
voor een gezellige avond: 
16 oktober, 20 november en 
18 december

Kom je ook?
Consumptieprijzen volgens de 
consumptielijst.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

GEZELLIGE FILMAVOND IN ’T OUDE RAADHUIS

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.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
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 Brabis 4, 5641 JV Eindhoven   06 41 15 30 66
 lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

 lucillereizen.nl   Lucille - Mijn ReisKennis

Strandvakantie, 
stedentrip, 

rondreis, losse tickets of een cruise, al uw reiswensen 
kunnen vervuld 

worden!•   Niet duurder dan zelf 
boeken via internet of 
een ander reisburo!

•  Heeft u zelf uw vakantie 
gevonden? Boek deze 
voor dezelfde prijs bij 
LucilleReizen! Ik neem 
alle zorg uit handen. 
Hiervoor betaalt u niets!

•  Oók bij TUI, Corendon, 
De Jong Intra, FTI 
en álle bekende 
aanbieders; mijn 
persoonlijke service 
krijgt u er gratis bij!

Aangesloten bij:

Zorgeloos op vakantie!

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
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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 2 kg mosselen
- 1 eetl. olijfolie
- 1 ui fijngesneden
- 2 knoflookteentjes, geperst
- 1 rode peper, zonder zaadjes, 
fijngesneden
-  een snufje paprikapoeder
- 400 gr. tomatenblokjes uit blik
- zout en peper
- fijngesneden peterselie als garnering.

de Tongelrese
Keuken

Catalaanse mosselen

2323

Bereiding

1 Verhit de olie in een grote pan. Bak hierin de ui, knoflook, rode peper en     
paprikapoeder 10 minuten op een zacht vuur.
Roer de tomaten er door en breng op smaak met peper en zout. Laat het 
mengsel zachtjes sudderen terwijl U de mosselen schoonmaakt.
2 Trek de baarden van de mosselen. Verwijder de gebroken exemplaren en 
schelpen die open blijven.
3 Roer de mosselen door de tomatensaus, draai het vuur hoger en doe de deksel 
weer op de pan.
Kook de mosselen 5 minuten tot de schelpen open gaan.
4 Serveer de mosselen in een voorverwarmde schaal of in de pan. Garneer met 
de fijngesneden peterselie.

Heerlijk met stokbrood of frietjes
 

Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Een heerlijk gerecht van Hollandse producten met een Spaans tintje.

23



24



25



26

t

26

Zoals menigeen al heeft vernomen is Anjoy door 
omstandigheden gestopt met het geven van danslessen. 
Wij hebben als Orka overleg gehad met Anne en gaan 
vanuit Orka e.e.a. proberen over te nemen om te zorgen 
dat de kinderen toch gezellig kunnen blijven dansen en 
bewegen. 
Gelukkig kunnen huidige lessen op donderdag en vrijdag 
gewoon weer starten na de vakantie, omdat de huidige 
dansleraar en -lerares gewoon doorgaan.

Voor de woensdagmiddag zijn wij nu op zoek naar 
iemand die enkele uren plezier in bewegen kan geven. 
Met name voor de allerkleinsten (3-5 jaar) bestaat het 
plezier uit bewegen op muziek en zijn het dus geen echte 
danslessen. 

Daarnaast kijken we hoe wij het beste de lessen voor de 
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar in kunnen vullen. 
Wij zullen dit met de dansleraren en –leraressen gaan 
afstemmen. 
Heb je interesse laat het ons z.s.m. weten, zodat we 
kunnen kijken hoe we het e.e.a. in kunnen vullen. 
Stuur een mail naar info@orkacentrum.nl o.v.v. “Orka 
Dance”.

Anjoy ----> Orka Dance

CONTACT Adres Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven • Telefoon 06-537 973 37 
(beste bereikbaar na 17.00 uur)• E-mail info@orkacentrum.nl 
• Internet: www.orkacentrum.nl

activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Dit jaar zal op zondag 27 september voor de tweede keer 
het wijkfeest/de burendag plaatsvinden in de achtertuin 
van Orka. Een middag met buren, gratis koffie, live 
muziek en natuurlijk vele spelletjes en als klapper weer 
de gezellige jaarlijkse Bingo!!! Om ca. 17.00 uur zal er 
ook weer de buurtmaaltijd zijn, 3 gangen voor € 3,00 
p.p.!  De middag zal starten om 14:00 uur.

Het zal een aangepaste middag zijn waar wij de 

richtlijnen van de rijksoverheid hanteren. 

- Bij aankomst krijgt u vragen over uw gezondheid, 
bijvoorbeeld of u koorts heeft of verkouden bent.
- U geeft uw naam en telefoonnummer op. Als iemand 
ziek wordt na een bezoek aan Orka die middag, dan belt 
de GGD u op.
- U krijgt een zitplaats aan een tafel.

Wij zorgen voor een veilige en gezellige middag voor u! 
Kortom, geen reden meer om niet even langs te komen! 

Wijkfeest/burendag
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voor op 
de kalender
Oktober:
Zaterdag 10 oktober: Muziekavond onder voorbehoud!/
aangepast programma
Zaterdag 31 oktober: Halloween onder voorbehoud!/
aangepast programma

November: 
Zaterdag 21 november: Muziekavond onder voorbehoud!/
aangepast programma
Zondag 29 november: Sinterklaas onder voorbehoud!/
aangepast programma

Interesse
om mee te doen met een van bovenstaande activiteiten? 
Of wil je zelf een activiteit organiseren, of wil je vrijwilliger 
worden? 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. 

27

Vrijwilliger
Gezocht!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die affiniteit heeft met 
boekhouden en dit samen met onze penningmeester op wil 
pakken.  
Dat kan door een mailtje te sturen naar info@orkacentrum.
nl of te bellen naar 06-53797337. 

Door de groei, uitbreiding van activiteiten, ontwikkelingen en te zorgen dat we het e.e.a. borgen voor de toekomst, 
zijn wij op zoek gegaan naar uitbreiding van ons bestuur. Wij zijn dan ook ontzettend blij te mogen mededelen dat ons 
dat gelukt is: twee nieuwe dames zijn toegetreden tot het bestuur, te weten Mayliss Holzel en Amy van Wely.  Beiden 
zijn woonachtig in de Geestenberg en zijn al geruime tijd betrokken als vrijwilligsters bij Orka. Daarnaast wordt John 
van Soerland als adviseur van het bestuur toegevoegd. Het bestuur bestaat nu dus uit 6 personen.
Wij wensen Mayliss, Amy en John veel succes en met name heel veel plezier en wij hopen dat wij samen met hen en 
alle vrijwilligers verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst voor Orka en de wijk.

Bestuur
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk.
Voor mogelijkheden vergoeding vanuit gemeente zie website.

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

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

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

Etos Tongelresestraat!

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46
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EINDHOVENSE HART TRIM STICHTING
SPORT- EN SPELGROEP

Als alles goed gaat starten wij op donderdag 3 september a.s. weer in het 
spilcentrum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2, 5642 KA Eindhoven (Tongelre) op de d
onderdagavonden met een groep van 18.00 tot 19.30 uur. 
Uiteraard gaan de lessen volgens de richtlijnen van het RIVM. 
Hebt u interesse of bent u benieuwd hoe e.e.a. verloopt, breng dan vrijblijvend een bezoekje aan onze sportavond. 
Juist nu het accent in de gezondheidszorg op bewegen ligt, biedt de E.H.T.S. voor u een optimaal concept.

Deze stichting, opgericht in 1980, heeft ten doel 
het bevorderen van de fysieke gezondheid van 
personen die een hart- of vaatprobleem hebben 
doorgemaakt, personen met een 
longaandoening, diabetes, maar ook van 
40-plussers die hun conditie willen behouden 
dan wel verbeteren.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a.:
- onder deskundige leiding wekelijks een sport- en spelmiddag/avond te organiseren
- voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen
- contacten te leggen met organisaties en instellingen met gelijke doelen
- adviezen in te winnen bij de van toepassing zijnde specialismen in ziekenhuizen en revalidatiecentra
- Wandeltochten in juli en augustus 

Hiertoe is de stichting aangesloten bij de overkoepelende organisaties en heeft zij 
nauwe contacten met ”Harteraad” en Hartpatiënten Nederland.
Zij staan voor gezond, veilig en verantwoord bewegen in groepsverband, waarbij de
begeleiding er sterk op toeziet dat er geen overbelasting plaatsvindt en dat eenieder afhankelijk van zijn/haar kunnen de rust 
krijgt of kan nemen die hij/zij nodig acht.
Het uit te voeren programma bestaande uit rek-, strek- en speloefeningen, is 
gevarieerd en laat alle spieren en gewrichten die moeten zorgdragen voor een gezond lichaam optimaal functioneren. 

Verder sporten wij nog in de Sporthal ”Den Ekkerman” op woensdagen van 14.00 tot 15.30 uur in Veldhoven, sportaccommoda-
ties Woensel ”Vlokhoven” van 13.30-14.30 en van 14.30 tot 16.00 uur. ”Paersacker” in Best van 18.30 tot 20.00 uur. u kunt altijd 
contact opnemen met het secretariaat van E.H.T.S. of na een bezoek aan onze website www.ehts.nl, dan weet u wat de stichting 
voor u kan betekenen.
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Aan de linkerkant van de weg net voorbij de Hageheldlaan, 
die toen nog niet was aangelegd, stond een rij van zes 
huisjes. In het eerste was een kroegje gevestigd, waar vele 
uitbaters hebben getapt; de overige vijf huizen werden 
bewoond door bekende Tongelrese families.
Bron: Tongelre oh Tongelre

1959 – 1965

Op 1 september 1959 ruilde ik de bewaarschool van juffrouw 
Trees en zuster Majelli of Majella in voor de lagere of grote 
school, zoals de basisschool toen werd genoemd. Achterop de 
NSU (brommer) van mijn vader werd ik afgezet aan de ingang, 
die toen aan de Tongelresestraat lag. In 1965 ging ik ervan 
af. De periode 1959 – ’65  was de tijd van de Cubacrisis, de 
moord op Kennedy, de opkomst van de Beatles en van de te-
levisie. Het begin van het afscheid van de fifties. De moderne 
tijd klopte aan de deur. 
Toch vanuit het perspectief van nu was een aparte school 
voor jongens en dus ook een voor meisjes een stap terug. De 
kleuterschool was immers gemengd, evenals de openbare 
scholen. Maar zoals eerder vermeld lag de oorzaak hiervan 
in de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. 
Katholieken en protestanten begonnen begin vorige eeuw 
hun eigen jongens- en meisjesscholen te stichten. Zo kwam in 
1920 ook de Martinusschool voor jongens tot stand.

Voormalige Martinusschool Hofstraat nu 

Overigens was de leerkracht van mijn eerste klas een zij, 
juffrouw Van Houtert: een klein vrouwtje dat ons leerde lezen, 
schrijven en rekenen. Ook bereidde ze ons voor op de eerste 
communie. Regelmatig kwam pastoor van Amstel op bezoek 

om de stand van zaken te inspecteren. Willekeurig wees hij 
een slachtoffer aan: „ Bid jij maar eens een acte van berouw.” 
Die moest je kennen om vergeving voor je zonden te krijgen. 
Want voor de eerste communie moest je biechten. Dus met 
de hele klas naar de Martinuskerk. Die grote lege ruimte en 
het vooruitzicht dat je aanstonds in een donker hok achter het 
velours gordijntje aan een vreemde moest gaan vertellen wat 
voor streken je allemaal had uitgehaald, maakten je heel klein. 
Vooral ook omdat je geen hand voor ogen zag. Maar er was 
geen ontsnappen aan, ik heb me zelden zo opgelucht gevoeld 
toen het voorbij was.

Pastoor Van Amstel                                         Catechismusboekje

In latere leerjaren moesten we de catechismus kennen: een 
zakboekje met een ernstige Jezus op de voorkaft, waarin de 
regels van het geloof stonden. De vragen waren in het zwart, 
de antwoorden in het rood  (of andersom ?).  Dat was zowat 
het enige huiswerk. Maar dat leverde wel een hoop stress op, 
want je snapte de vragen niet, de antwoorden dus
evenmin. We kunnen God niet zien, want hij heeft geen licht 
aan. Fout, want hij heeft geen lichaam.  Van abstracte begrip-
pen als ziel, vergeving, hel, vagevuur, drie-eenheid konden we 
ons eigenlijk geen voorstelling maken, ook al deed meester 
Ketelaars nog zo zijn best. Hij wilde niet alleen dat je het ken-
de, maar vooral dat je het begreep. Zo stak hij een lucifer aan, 
God de vader, vervolgens een tweede, de zoon en tenslotte 
een derde, de heilige geest. Er brandden drie lucifers tussen 
de vingers van zijn grote hand. Toen bracht hij ze met zijn 
andere hand bij elkaar. Drie vuurkes, één vlam. Voilà de heilige 
drie-eenheid. Voor het schoolzwemmen werd de ene helft 
van de klas overhoord, daarna de andere helft. Klasgenoten 
die niet geleerd hadden, verstopten stiekem hun catechis-
musboekje tussen de zwemspullen om tijdens de busreis naar 
en van  het Sportfondsenbad hun achterstand alsnog goed 
te maken. Dat hield wel een risico in, want bij het uitstappen 

Deel 2, Drie vuurkes, één vlam

100 jaar
Hofstraat 89  

Herinneringen aan de RK Jongensschool 
Sint Martinus
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werd van een usual suspect regelmatig de badtas afgenomen 
en op straat leeg geschud. Als er tussen de zwemspullen en de 
boterhammen met pindakaas dan ook nog eens een catechis-
mus over de straat rolde, waren de spreekwoordelijke rapen 
uiteraard overgaar. 
Vermakelijk waren de bezoeken van Sinterklaas. De goed-
heiligman werd vertolkt door kapelaan Spierings, maar het 
was veel meer Sinterklaas verkleed als Spierings, want  zijn 
optreden wist met gemak het rotsvast vertrouwen van de 
sterkste gelovige aan het wankelen te krijgen. Met zijn nasale 
stem en kenmerkende bovenlip was er geen andere conclusie 
mogelijk, hoe hard zijn assistent, de als Zwarte Piet
verklede koster, ook met de ketting rammelde. Kapelaan 
Spierings was overigens een bijzonder goeie mens. In die zin 
klopte de overeenkomst met de Sint wel.
Godsdienst speelde in mijn tijd dus nog een grote rol op 
school, maar het katholieke bolwerk begon toch al wat 
scheuren te vertonen. Deed de klas van juf Van Houtert op 
Hemelvaartsdag nog voltallig de eerste communie en daar 
hoorde ook nog het Lof in de middag bij, zes jaar later is zoiets 
niet meer vanzelfsprekend. Een belangrijk deel van diezelfde 
groep laat het Vormsel en de Plechtige Communie passeren. 
Ja, de jaren zestig gingen ook niet aan Tongelre voorbij.  De ge-
wraakte uitspraak van John Lennon dat de Beatles populairder 
waren dan Jezus drong zelfs hier in Tongelre, tussen de twee 
spoorwegen, door.

Het ging er ordelijk en gedisciplineerd aan toe op de jongens-
school. Met het luiden van de schoolbel werd het begin van 
de les aangekondigd. De leerlingen stelden zich vervolgens 
per klas in rijen van twee op. Hoofdmeester Schellekens had 
de regie in handen. Met zijn ene hand op de rug en de andere 
trekkend aan een sigaret, liep hij tussen zijn eigen rij van zes-
deklassers, terwijl hij elke voet die eruit stak terug in het gelid 
schopte. Dan knikte hij naar juf Van Houtert en de eerste klas 
marcheerde de school binnen. Vervolgens  de tweede, derde  
enz.. Pas als een klas in het lokaal was, kwam de volgende aan 
de beurt. Deze procedure leverde nogal wat oponthoud op. 
Hoe hoger het leerjaar, hoe langer het duurde. Dit alles voltrok 
zich in volledige stilte en mijn ogen dwaalden dan af langs 
de muren van de hoge gangen, die vol hingen met ingelijste 
foto’s: plechtige plaatjes van hoog bezoek, schoolreisjes naar 
Schiphol met leerlingen op de bordestrap van een Dakota DC 
3. En dan al die klassen uit lang vervlogen tijden. Generaties 
hingen er aan de muur. Een leerling vooraan hield een lei om-
hoog waarop dan het leerjaar stond gekrijt: tweede klas,1933, 
zesde klas,1947. Wat zou er van hen geworden zijn ?  

 Schoolreisje van de 4e en 5e klas ,1955 (A. van Overbruggen)

Om gehoorzaamheid af te dwingen werden er ook wel eens 
klappen uitgedeeld, die soms verder gingen dan een ‘corrige-
rende tik’. Door de bril van nu absoluut onacceptabel. En in die 
tijd ? Wim Sonneveld liet zich ooit als opa in een sketch ontval-
len dat er in zijn tijd met het tere kinderzieltje geen rekening 
werd gehouden. „ Een knal voor je hersens kon je krijgen ”. Er 
werd hartelijk om gelachen.  Hoe tijden veranderen. 
Een hilarisch moment is me in dit verband altijd bijgebleven. 
Een hele morgen had onze meneer besteed aan het spellings-
probleem -d of -dt. Heel herkenbaar en nog steeds actueel. 
In de middag volgde het dictee. „ Schrijf op: Wordt je vader 
morgen veertig ? ” De schuifjes van de inktpotjes gingen open. 
De kroontjespennen krasten het zinnetje op papier. „ Pennen 
neer, armen over elkaar.” Bij iedereen ging de meester contro-
leren. Had je het fout, dan kreeg je een pats van achteren te-
gen je hoofd. Dat gebeurde nogal eens bij deze instinker. Maar 
een notoire schender van de spellingregels had zich hier goed 
op voorbereid. Zijn hoofd lag diep in zijn kraag verstopt en met 
opgetrokken schouders probeerde hij de impact van de onver-
mijdelijke ‘knal’ te minimaliseren. De meester bestudeerde de 
zin die hij op papier had gezet, zijn hand ready for take off. De 
klas wachtte ademloos af, maar er gebeurde niets. Langzaam 
zakten de schouders en kroop het hoofd uit de kraag. Op het 
moment dat er een grijns van  triomf op zijn gezicht verscheen 
van: Kijk, had ik het toch goed, pats, kwam hij alsnog. Gemeen 
? Welnee, zo werd dat niet door de klas ervaren. Het was een 
kat en muis spelletje en de meester had gewonnen. Er werd 
hard om gelachen, ook door het slachtoffer zelf. De tik was 
immers ook niet bedoeld om iemand pijn te doen, maar meer 
als machteloos signaal: heb ik de hele morgen uitgelegd en 
nou weet je het nog niet. Maar die enkele keer dat het wel 
menens was, maakte veel indruk.  Hoofdonderwijzer Korting 
vertrouwt in het boek Sint Martinus, Sociografie ener parochie 
(1943) aan de schrijver Reuvekamp toe ‘… dat er geen speciale 
tuchtmethoden worden toegepast  maar wanneer het nodig 
wordt gevonden een lastpost een draai om de oren te geven, 
dit dan ook gebeurt.’ 

4e en deel 3e klas meneer Van Noorwegen (1962/’63)

In een volgend nummer deel 3, Glupo,de boze kabouter
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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

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!
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momenten met
Hart, ziel en handen

75 jaar na dato: Gij zult niet doden
door Wim van de Wiel
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Ik schrijf woensdag 6 augustus, in de media volop aandacht 
voor het bombardement op Hiroshima met de ‘little boy’ 75 
jaar geleden. De stad wordt tot een woestenij van puin en 
verbrande lichamen, honderdduizenden doden, maar Japan 
geeft zich nog niet over.
Om de levens van eigen soldaten en een bloedig vervolg van 
de oorlog te voorkomen - bedoeld een invasie vergelijkbaar 
met Normandië - is het in de ogen van president Truman en 
zijn naaste medewerkers verantwoord om nòg een tweede 
atoombom te gooien, nu op de havenstad Nagasaki.

De ‘vader van de atoombom’, natuurkundige R. Hoppenhei-
mer schrok zo van de kracht van zijn wapen dat hij zich deze 
zin uit een hindoe-geschrift liet ontvallen: “Nu ben ik de dood 
geworden, de vernietiger van werelden”.

De dag tevoren, 5 augustus, explosie van ongeveer 2.750 ton 
ammoniumnitraat in de haven van Beiroet. Een ontploffing 
vergelijkbaar met die van een kleine atoombom: Tientallen 
doden, honderden gewonden en 200.000 personen dakloos, 
bijna net zoveel als inwoners van onze stad Eindhoven.

De dieper liggende oorzaak van deze ontploffing zit hem in het 
mismanagement en de zelfverrijking (lees corruptie) van een 
kleine groep aristocraten, die de dienst uitmaken in Libanon. 
Al meer dan een jaar zijn arbeiders (werkeloos), midden-
klassers (geen salaris) en studenten (geen toekomst) aan 
het protesteren tegen de regerende klasse. De mensen aan 
de basis - dus de gewone man – van verschillende religieuze 
bevolkingsgroepen, die al jaren met elkaar in de clinch liggen, 
vormen één geweldloos protesterend front tegen de regering.

In het verschijnsel van overheersing of van geweld – klein of 
onmetelijk groot – ontdek ik puur kracht, de opgeheven vuist 
of de schreeuw van onmacht: “De baas willen zijn” of “Ik ben 
de sterkste en dat zal ik ook laten voelen!”

Ik weet het. Er zijn vetes tussen volken en culturen, er is 
onbegrip, onwetendheid of soms kwade wil tussen personen, 
racisme, discriminatie, zowel onderhuids als openlijk. Ja, ‘black 
lives matter’, sterker nog, ieder leven telt.
De uitspraak ‘Gij zult niet doden’ hangt aan de kapstok van de 
norm  ‘rechtvaardigheid’, van ‘behandel de ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden’.

Gelukkig dat we willen opstaan vóór een rechtvaardige 
samenleving ongeacht ….. och vul zelf maar in: kleur, afkomst, 
baas of werknemer, opleiding of sekse, vluchteling of asielzoe-
ker.
Trek die gebalde vuist in, schreeuw niet en: Ga ’t gesprek aan, 
luister naar de ander, geef en neem, én boven alles: Vergeef, 
vergeet en ga samen verder.
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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

Protestante kerkdiensten
Zondag 6 september           10.00 uur ds Elbert Grosheide 
Zondag 13 september         10.00 uur ds Elbert Grosheide/
ds Tjalling Huisman, startzondag
Zondag 20 september         10.00 uur ds Tjalling Huisman
Zondag 27 september         10.00 uur ds Tjalling Huisman

Zondag 4 oktober              10.00 uur ds Elbert Grosheide

Bij de diensten
We zijn sinds de versoepelingen in juli weer begonnen 
met kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. Maximaal 30 
bezoekers exclusief dienstdoende ambtsdragers, kosters en 
technische ondersteuning. Er wordt niet gezongen door de 
gemeente. De gemeentezang wordt door 2 gemeenteleden 
verzorgd, omdat we als gemeente nog niet gezamenlijk 
mogen zingen.
De afgelopen zondagen hebben we, naast de gebruikelij-
ke geluidsuitzending, ook gewerkt aan het uitzenden van 
de dienst in beeld. Dit ter voorbereiding op het wekelijks 
uitzenden (streamen) van de dienst.
Wanneer u de kerkdienst thuis wilt volgen kan de link 

gevonden worden op de website van de kerk.

ds. Tjalling Huisman
Op 5 juli heeft tijdens een Morgengebed de verbinding en intrede van ds. Tjalling Huisman plaatsgevonden.  Zoals uit het 
kerkdienstenrooster blijkt, gaat hij regelmatig voor in de eredienst. Hij is verhuisd naar Eindhoven en probeert nu, zowel in de 
kerkelijke gemeente als in de stad, de weg te vinden.
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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

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

Overzicht diensten:
Er  mogen er weer meer mensen aanwezig zijn bij 
De Vieringen in de kerk, uiteraard met inachtneming  
van de voorgeschreven 1.5 meter afstand.
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 
uur. In de Martinuskerk is ook elke dinsdagmorgen
een Eucharistieviering om 9.00 uur.
Er is voorlopig na afloop geen samenkomst in het 
KWC.

• In Berckelhof Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen 
diensten mogelijk.

Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
In augustus is in onze parochie overleden 
Christ van de Nobelen in de leeftijd van 85 jaar.

Meer informatie over onze parochie vindt u
op de website www.parochiesintjoris.nl.

Bezoeken van de kerkdiensten
Vanaf zondag 12 juli zijn we weer vieringen gaan houden met gemeenteleden in ons gebouw.
• We kunnen met maximaal ca. 30 bezoekers in de kerkzaal en daarnaast degenen die de dienst mogelijk maken 
(predikant, ambtsdragers, kosters, technici en musici).
• Er zijn maximaal twee mensen die zingen.
• We zullen ons voor de dienst moeten inschrijven. Dat kan per mail of via de telefoon, alleen in de week voorafgaande aan de 
betreffende zondag. U kunt inschrijven van ma-vrij bij onze pastorale ouderling Corry Velema (corryvelema@gmail.com). 
Zij zet uw naam op een lijst. 
En die lijst wordt op de betreffende zondag gebruikt. U kunt alleen worden toegelaten wanneer u zich heeft ingeschreven.
• In de kerk volgt u de aanwijzingen op van degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de dienst en voor de hygiëne tijdens de bijeenkomst.
• Na afloop van de dienst wordt er geen koffie gedronken.
• Zijn er te veel aanmeldingen dan zal er worden geloot en krijgen degenen die zijn uitgeloot de volgende keer voorrang.
• Voor koren mogen er maximaal 10 personen tegelijkertijd in de kerkzaal zijn om te zingen.
• Zolang we nog geen vaste video installatie hebben, oefenen we regelmatig met het streamen van  de intrededienst. 
Wanneer we een goed beeld hebben van onze voorkeur van uitzenden van de dienst willen we naar een vaste opstelling. 
De geluidsuitzending van de dienst is altijd te volgen. 
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk zijn te volgen 
via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact op met
Jaap of Linda Stooker, telefoon 040 2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl.

Omdat de kerk nog zo leeg oogt, hier een foto van het kerkraam aan de zuidgevel van de Ontmoetingskerk.
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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

Voor uw garage, aanbouw of dakkapel 
moet u ons maar eens bellen!!!

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking
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Tongelre
Verleden en heden

Rijtje van zes woningen die hebben gestaan op de hoek Hageheldlaan/’t Hofke.

Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen.

Aan de linkerkant van de weg net voorbij de Hageheldlaan, die toen nog niet was aangelegd, stond een rij van zes 
huisjes. In het eerste was een kroegje gevestigd, waar vele uitbaters hebben getapt; de overige vijf huizen werden 
bewoond door bekende Tongelrese families.

Bron: Tongelre oh Tongelre

Links het begin van de Hageheldlaan, op het eind rechts was vroeger de toegang tot het terrein van busbedrijf 
Martens
Foto: Paul Brans
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Wasvenboerderij
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Ons zomerprogramma ‘Met afstand de groenste’ ligt alweer achter ons. In samenwerking met de Effenaar en Centrum voor 
de Kunsten Eindhoven (CKE) organiseerden we maar liefst 24 muzikale evementen. Daarnaast waren er workshops, 
buitenfilms, kinderactiviteiten en natúúrlijk lekker biologisch eten en drinken: vrijwel elke dag was er wel iets te doen bij 
het Wasven. En ondanks de bijzondere omstandigheden dit jaar hebben héél veel bezoekers de weg naar deze unieke plek 
weer gevonden. 

Wij bedanken onze geweldige vrijwilligers voor hun ideeën, inzet en betrokkenheid. Zonder hen hadden wij dit prachtige 
programma niet neer kunnen zetten. 
Ook in september is er weer van alles te doen. Nog steeds vinden alle activiteiten plaats binnen de richtlijnen van het RIVM. 
Daardoor is het aantal beschikbare plaatsen beperkt en is reserveren vaak verplicht. Kijk daarvoor op onze website www.
wasven.nl.

vrijdag 4 september 18:00 – 21:00 uur

zaterdag 5 september 9:30 – 12:30 uur 

vrijdag 11 september 18:00 – 21:00 uur

vrijdag 18 september 18:00 – 21:00 uur

zaterdag 19 september 9:30 – 12:30 uur

zondag 20 september 10:00 – 18:00 uur

vrijdag 25 september 18:00 – 21:00 uur

vrijdag 25 september 19:00 – 20:30 uur

Planning activiteiten September 

Green Friday

Natuurwerkochtend

Green Friday

Green Friday

Op afstand de schoonste: 
World Cleanup Day

Muziek met smaak

Green Friday

Natuurthema-avond: 
Vleermuizen spotten

Green Friday
Op de vrijdagavonden in september
 verplaatsen wij onze keuken naar buiten. 
Onze koks toveren de lekkerste gerechten uit 
de Green Egg. De nadruk ligt op 
gerechten met biologische groenten uit onze 
eigen moestuin en op producten van lokale 
leveranciers. 
Green Friday vindt plaats op ons gezelli-
ge terras vanaf 18:00 uur en eindigt rond             
21:00 uur. Bij slecht weer verplaatsen we het 
buffet naar binnen.
Voor informatie over het menu en om te
 reserveren, ga naar onze website 
www.wasven.nl.

Natuurwerkochtend voor groot en klein
Op de eerste zaterdag van de maand organiseert de 
natuurwerkgroep van het Wasven de Natuurwerk-
ochtend. 
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. Er is meer dan genoeg ruimte 
om 1,5 meter afstand te houden.
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.
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Op afstand de schoonste: World Cleanup 
Day 2020

Op zaterdag 19 september is het weer zover: 
World Cleanup Day. Op deze grootste 

wereldwijde opruimactie van het jaar gaan we 
samen met ruim 180 landen de planeet een grote 

schoonmaakbeurt geven. We gaan zoveel mogelijk zwerfvuil 
opruimen in het Wasvengebied. World Cleanup Day 2020 zal 
er vanwege het coronavirus anders uitzien dan andere jaren. 
We gaan niet met grote groepen op pad en houden nog 
steeds 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook tijdens deze dag 
staat de gezondheid natuurlijk voorop! 

Muziek met Smaak
Op zondag 20 september kun je bij het Wasven genieten van ”Muziek met Smaak”. 
Er zijn twee podia – op het terras en in de tuinderij – waar afwisselend muziek te 
horen is. En natuurlijk is er daarbij gelegenheid voor een hapje en drankje. 
In verband met de voorschriften is reserveren verplicht. 
De muziek is te beluisteren van 10.00 – 12.00 uur, van 13.00 – 15.00 uur en van 
16.00 – 18.00 uur. 
Voor informatie over het programma en om te reserveren, ga naar onze website 
www.wasven.nl.

Natuurthema-avond: Vleermuizen spotten!
Vrijdagavond 25 september gaan we kijken of we vleermuizen 
kunnen spotten. Wist je dat het de enige vliegende zoogdieren 
zijn? 
We gaan op pad in het Wasvengebied en kijken waar vleermui-
zen zich verstoppen en ook nog of we ze zien vliegen. Met een 
speciaal apparaat gaan we ze opsporen. Spannend!
Ga je ook mee op zoek naar vleermuisjes? Het is voor de kinde-
ren van 6 tot 11 jaar. Verzamelen om 19.00 uur bij de Schop van 
de Wasvenboerderij, en het duurt tot 20.30 uur. Breng gerust 
een vriendje of vriendinnetje mee! Deelname kost €2,00.

Meer informatie
De informatie in deze rubriek kan ver-
ouderd zijn op moment van uitgave. Op 
de website www.wasven.nl en op onze 
Facebookpagina @Wasven wordt het 
laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal 
verspreid. 
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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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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

Vrijwillige bijdrage voor uw wijkblad.
Beste lezers,
Zoals wij in ons juli/ augustusnummer al hebben aangegeven ontvangt u deze maand tegelijk met ons wijkblad een envelop voor 
uw vrijwillige bijdrage.
Wij vinden het onder de huidige omstandigheden en de beperkingen die er nog steeds zijn niet verantwoord om onze bezorgers 
deze envelop dit jaar persoonlijk bij u op te laten halen.
Toch zult u begrijpen dat wij, om ons blad te kunnen maken, ook dit jaar niet zonder uw bijdrage kunnen.
Wij hebben (zoveel mogelijk) in uw directe omgeving 28 adressen van bezorgers en vrijwilligers gevonden waar u uw envelop tot 
uiterlijk 2 september a.s. in de bus kunt doen.
Wij vertrouwen op een mooie opbrengst waarvoor wij u namens de werkgroep alvast bedanken. 
Laten we hopen dat onze bezorgers volgend jaar weer bij u kunnen aanbellen.

Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage per bank over te maken op ons rekeningnummer:
NL07RABO0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke.

Adressen voor inleveren envelop vrijwillige bijdrage 2020.
Algemeen: ’t Oude Raadhuis ’t Hofke 15
Geestenberg:
Groes 13    Laar 29     
Oude Doornakkersweg 2  Spijkert 19
Urkhovenseweg 130

Muschberg:
Boxhornpad 2   Boxhornpad 4
Van Gorkumlaan 41   Van Gorkumlaan 127
Graviuspad 3   Kaeriuslaan 38
Mortierlaan 61

’t Hofke en omgeving:
Bandalaan 21   Brabis 55
Hageheldlaan 76   Hofstraat 153
Koudenhovenseweg Zuid 163  Loostraat 16   
Monarchstraat 51   Morgenroodstraat 10
Vlinderplein 22   Wolvendijk 49
Wolvendijk 150   Wolvendijk 161

Vlindertown:
Vuurvlinderstraat 54

De  Karpen:
Van Hogendorplaan 2

Koudenhoven:
Gerbrandyhof 1

Vogelrijmelarij

De Slechtvalk
De slechtvalk vliegt soms uit de bocht

zijn vlucht lijkt dan meer gezwalk
en de leraar die hij heeft bezocht 

die zei: je bochten vlieg je… Slechtvalk.

Door Huub Sanders †
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4343

 ‘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

Foto: Wies van Dijk - Rat bij pad paarden
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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 
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Fysiotherapie bij COPD (en astma)

45

gezond en Wel
Coronakilo’s te lijf!

Gedwongen thuis zijn is geen excuus om de hele dag te zitten. Profiteer van je extra tijd, door werk te maken van je lijf. Het is 
juist nu cruciaal om aan je gezondheid te werken. Neem afscheid van de extra kilo’s en kom in beweging. 

Voedingsadvies Tongelre en Fitther kunnen je daarbij ondersteunen. 

Op basis van een voor jou gezond voedings- en leefstijladvies kun je onder begeleiding van Voedingsadvies Tongelre op een 
verantwoorde manier afvallen. Lijnen heeft weinig zin als je je leefstijl niet aanpast. Na lijnen val je vaak terug in je oude 
eetpatroon en vliegen de kilo’s er weer aan.
Daarnaast is het belangrijk dat je op een gezonde manier afvalt. Door middel van een uitgebreide intake wordt geanalyseerd hoe 
jouw eet- en beweeggedrag is. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van het Nederlands Voedingscentrum. Na deze analyse 
krijg je adviezen op maat. Ze zijn dus persoonlijk en gebaseerd op jouw leef-, gezins- en werksituatie. Ook krijg je uitleg over 
voedingsstoffen, het samenstellen van een gezonde maaltijd, etiketten lezen en gezonde tussendoortjes. In het advies wordt 
rekening gehouden met voedingsvoorkeuren en bijvoorbeeld onregelmatige werktijden/ nachtdiensten. 

Wanneer je begint met (nieuwe) sportactiviteiten is het van belang om alert te zijn op het risico van overbelasting van pezen 
en/of spieren. 
Bij Fitther wordt je met sporten begeleid en geadviseerd door gecertificeerde trainers en fysiotherapeuten. Samen met jou 
wordt, na een uitgebreide intake, een passend trainingsschema voor je opgesteld. Dit schema is gericht op jouw persoonlijke 
doelstellingen en houdt rekening met jouw conditieniveau en eventuele beperkingen.

De voortgang wordt gevolgd door periodiek jouw conditie te testen. Aan de hand van de resultaten wordt de training, waar 
nodig, bijgesteld.  Zo houdt je altijd een up-to-date trainingsschema en werk je gericht aan het behalen van jouw doelen. Fitther 
biedt naast individuele training ook de mogelijkheid tot het volgen van groepslessen; Pilates, circuittraining en outdoor training.
De groepslessen zijn afwisselend, bieden contact met sportgenoten en zijn voor ieder conditieniveau te volgen. 
Sporten is gezond, zowel lichamelijk als geestelijk. Actief zijn is goed voor je weerstand en je immuunsysteem, ook op de lange 
termijn. 

Gemotiveerd geworden om in actie te komen en/of de extra kilo’s aan te pakken. Voedingsadvies Tongelre en Fitther helpen je 
graag om een gezonde start te maken.

Fitther     Voedingsadvies Tongelre
Tongelresestraat 483   Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven   5641 AW  Eindhoven
T. 040-2814317   T. 040-2814317 of 06-24323739
E. info@fitther.nl   E. voedingsadviestongelre@gmail.com

Coronakilo’s een woord uit het Corona zakwoordenboekje dat geen uitleg nodig heeft. Veel mensen 
hebben er last van. De coronamaatregelen zijn slecht voor onze conditie. We bewegen minder en com-
penseren dit niet in ons voedingspatroon. Steeds vaker heb je de behoefte jezelf te trakteren. De bank 
lonkt harder, de koekjes roepen luider en het is verleidelijker dan ooit om te laten gaan. Het zijn ook rare 
tijden, dus waarom niet? Ongemerkt resulteert het in aardig wat kilo’s erbij.
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P S W H K O E K M R A D O O R S N E D E
R L E A I O U I E E N A A M W O O R D Z
O A R A R T U T W E E E N T W I N T I G
G P V R S H A D Z T R R R D W E I L E N
R E I D C I Z I E E N E D N O W R E V Z
A L N S H R U E T R E E B E W E N P O O
M O G C IJ D E T E W E E G B R E N G E N
M O Y H N P E V L P S N B I E J E I E N
A S K E S K R I E L K I P B R H A L N I
P H G R E I E E N N E I IJ A E I F R D G
U E S M L Z W E M W E D S T R IJ D E I E
N I R E T O U R B I L J E T T T A V I G
T D O O D O P R E S E N T I E L IJ S T L
V E R K E E R S T O R E N K E L I N G N

De overgebleven letters vormen een LAND IN AZIE

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  
emailadres rondhethofke@gmail.com.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 12 September in 
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossin-
gen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld 
door Jumbo Pagelaan Eindhoven.

De oplossing van vorige maand is Hegelsom
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Mevr. Hems-Kweens
‘t Hofke 112B

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

 Pagelaan woordzoeker 
September

AANDOENING 
KRIELKIP 
PROGRAMMAPUNT 
WEELDE
DIJBEEN 
LIEFHEBBER 
PSYCHIATER 
WERVING
DIRIGENT 
LIJVIG 
RETOURBILJET 

ZEEPKIST
DOODOP 
MEERDERJARIG 
SCHIJNSEL 
ZEILWEER
DOORSNEDE 
MONDSTUK 
SCHUIM 
ZETELEN
DWEILEN 
NAAMWOORD 

SKEELER 
ZOGEHETEN
ENKELING 
NEGENDUIZEND 
SLAPELOOSHEID 
ZONNIG
HAARDSCHERM 
OMWERPEN 
TEWEEGBRENGEN 
ZWEMWEDSTRIJD
JENEVER 

OUDERENPARTIJ 
TWEEENTWINTIG 
KETTER 
PREMIE 
VERKEERSTOREN 
KIRSCH 
PRESENTIELIJST 
VERWONDEN 
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Ontspanningsyoga, 
hartcoherentie en Yoga Nidra, 

voor innerlijke balans, 
herstel en nieuwe energie.

Volg eerst 
3 kennismakingslessen 

voor € 30,-

Aanmelden en info:
Corina van Dommelen  

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

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl
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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


