Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
56e jaargang nr. 10 - Oktober 2020

Pompoenen bij
D’n Tip

Opbrengst vrijwillige
bijdrage:
Zie pagina 5

Snelfietspad in Tongelre:

Bibliotheek Eindhoven:

Overweg Loostraat wordt niet
afgesloten

Op zoek naar schrijftalent
1

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

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

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

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

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

www.mijnhobbywinkeltje.nl
Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

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

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

Pedicurepraktijk

Massagepraktijk Zuss
Speciaal voor vrouwen

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260
www.massagepraktijkzuss.nl

Daalakkersweg 2
5641 JA, Eindhoven
Unit 2-178

Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
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naar 06-46031078
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van de Redactie
Oktober is de tiende maand van
het jaar. De naam oktober komt
van octo, het Latijnse woord voor
acht. Voor de tiende maand is de
naam oktober dus niet logisch,
eigenlijk heel vreemd. Internet en
Wikipedia vertellen ons dat
oktober volgens de Romeinse
kalender de achtste maand van het
jaar was, omdat volgens die
kalender tot 153 v. Chr. het nieuwe
jaar niet op 1 januari maar op 1
maart begon. Als je daarvan
uitgaat klopt het wel. Maar op
onze kalender is en blijft het
gewoon de tiende maand.
Oktober is ook de wijnmaand en
het kan soms al een echte herfstmaand zijn. Maar wij proberen nog
even te blijven nagenieten van de
zomer, want wat was het een
warme zonnige zomer.
De vakanties zijn dit jaar zeker niet

in het water gevallen, wat wel vaak
een spelbreker was, was het
Coronavirus. En dat virus drukt nog
steeds zijn stempel op ons leven.
Zo ook op onze inzamelingsactie.
In het voorjaar is die niet
doorgegaan. Ons bestuur vond het
niet verantwoord om onze
bezorgers overal te laten
aanbellen. Zij doen dat altijd zo
fanatiek, gaan als de wijkbewoners
niet thuis zijn vaak 2 tot 3 keer
terug, de opbrengst is dan ook
altijd navenant. Zoals u gemerkt
heeft, hebben we vorige maand die
actie op een Corona veilige manier
ingehaald. Fijn dat zoveel lezers en
bezorgers hun brievenbus
beschikbaar stelden. Wij hopen het
volgend jaar weer onze normale
gebruikelijke inzameling te houden.
Veel leesplezier.

Datum volgende uitgave:
± 26 oktober 2020
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden artikelen te weigeren, te wijzigen
c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Jan Bruin

Strabrechtse heide in bloei
Foto: Hans van Kimmenade
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Bergen Taxi eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

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

4

& traditie

Voorlopige opbrengst vrijwillige bijdrage 2020
Tegelijk met het verspreiden van ons wijkblad voor de maand september heeft uw bezorger ook een envelop in de
brievenbus gedaan. Op blz. 41 van het septembernummer stonden de adressen waar u dit jaar deze envelop kon
inleveren. Velen hebben dit al gedaan.
Maar ook veel mensen hebben, meer nog dan andere jaren, een bedrag per bank overgemaakt.
Alles bij elkaar is er tot 20 september ruim €6000 binnengekomen. Een stuk lager dan vorige jaren, maar daar
hadden we, doordat we voor een ander opzet moesten kiezen, ook wel rekening mee gehouden. Heel hartelijk dank
aan alle gulle lezers die een bijdrage hebben gegeven.
Wij hebben ook mensen gesproken die ons vroegen waarom de bezorger niet langs is geweest om de envelop op
te halen, want dat stond tenslotte op de envelop. De redactie was van mening dat de tekst op pagina 41 in het wijkblad duidelijk genoeg was. Blijkbaar was dat niet zo, waarvoor onze excuses.
Mocht u de envelop nog klaar hebben liggen kunt u deze alsnog inleveren in de brievenbus van ‘t Oude Raadhuis,
‘t Hofke. Overmaken per bank kan uiteraard ook: NL07RABO0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke. Om het
voor u nog gemakkelijker te maken hebt u ook de mogelijkheid om onderstaande QR
code te scannen en zo een bedrag over te maken.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

De Appelvink
Appels met peren vergelijken
is als het verschil tussen een sijsje en
een vink
hij die dat het beste kan bekijken
is wellicht de appelvink.

5

de wisselpen door
Frank Bierkenz
Samen met Petra
heb ik 27 jaar geleden precies de
omgekeerde route
gevolgd die mijn
familie van moederskant vanuit
Gerwen naar Eindhoven bracht.
Wonend achter het
Stratumseind in de
binnenstad (oergezellig) waren wij
op zoek naar een
grotere woonruimte, aangezien onze eerste dochter
op komst was.
Ik ben geboren in Stratum en opgegroeid in het Witte
Dorp. Petra is geboren in Zaandam en opgegroeid in
Deurne. We volgden beiden de voorganger van het
Sint Lucas, de Grafische School, maar niet tegelijk.
We leerden elkaar kennen in een reclamestudio waar
we allebei werkten.
We fietsten rond in Eindhoven, op zoek naar een
huis. Er stond redelijk wat leeg in de Vlinderbuurt in
Tongelre en we waren verrast door deze mooie buurt.
Ik kende Tongelre maar vaag. Mijn overleden broer
Hans zat ooit op de dependance van de Mytylschool
(voor gehandicapte kinderen). Ik herinner me dat het
een lichte, open school was met lieve docenten. Later
vestigde zich er basisschool De Boog, waar onze beide dochters naartoe gingen. En de St. Martinuskerk
deed me altijd denken aan die oude film met Charles
Laughton over de klokkenluider van de Notre Dame.
Het ideale huis
We konden kiezen uit diverse opties en we hadden
meteen een voorkeur voor onze huidige woning,
vooral vanwege de tuin. Daar werden we hartelijk
verwelkomd door de gastvrije meneer en mevrouw
Marée, die het huis graag aan ons overdroegen. Een
bloesemboompje, door hen geplant, koesteren wij
nog steeds. Destijds huurden we nog en de woningcorporatie bleek enorm behulpzaam en servicegericht. Kom daar vandaag nog maar eens om.
Toen wij enkele jaren geleden rondkeken of het
onderhand niet eens tijd werd te vertrekken, was
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het antwoord snel klaar. Dicht bij de stad, veel rust,
dicht bij het station en uitvalswegen en tegelijk dicht
bij een prachtige natuurlijke omgeving. Met aardige
buren. Waar vind je dat nog?
Op het veldje aan de Loostraat, waar nu de dahliaclub gevestigd is, hebben mijn ouders elkaar in de
jaren ‘50 leren kennen bij een demonstratie vendelzwaaien. Mijn vader kwam uit Heusden aan de Maas
om hier werk te vinden bij de Gemeentepolitie, en
mijn moeder en haar zus wedijverden om zijn aandacht. Mijn oma van moederskant, geboren boven
een bakkerij naast de oude synagoge in de Kerkstraat
(een echt ‘stadsmens’), sprak bij het zien van mijn
goedlachse vader: “Die zo lachen, moet ik nie”, maar
dat trok snel bij.
Van Gogh
Om maar eens te benadrukken hoe dicht het verleden nog bij ons is: mijn opa van moederskant kwam
uit Gerwen en zíjn vader dronk in die contreien nog
wel eens een bakkie met ene Vincent van Gogh, die
het graag wilde gaan maken als kunstschilder. Mijn
opa en oma runden als jonggehuwden tijdens WO
1 korte tijd café De Zwaan in Nuenen (nu ‘Ons Dorp’
geheten), terwijl de vluchtelingen uit België de grens
overspoelden. Later zocht opa een wat stabielere job
en vond die in de textielwereld. Daarvoor woonden
ze eerst in de Tongelresestraat en daarna in Stratum.
Bijgaande foto toont het prachtige handgeschreven
lesboek van hem, dat hij als leerling op de Textielschool in Eindhoven bijhield.

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.

Na zijn overlijden in 1969 vond de familie overigens
een beduimeld oud perkament in zijn nalatenschap.
Het bleek om een handgeschreven
bevel te gaan uit het jaar 1813,
gericht aan zijn opa Gerard. De toen
22-jarige Gerard moest als fusillier in
het leger van Napoleon dienen (twee
jaar voor Waterloo!). Bij de brief zat
ook een opsporingsbevel uit 1814
met nauwkeurige
persoonsbeschrijving - bewijs dat hij
was ondergedoken.
Uit onderzoek in de Nuenense
archieven kwam ik erachter dat
Gerard alles overleefd heeft en als
getrouwde boer verder leefde.
(Zijn zoon - die van de koffie met Van
Gogh- stierf helaas erg jong, zomaar
midden op het land, maar diens vrouw, mijn opa’s
moeder, werd in Nuenen toch nog 100!)
Werk
Maar goed, dit terzijde. Zoals velen leerden Petra en
ik veel mensen kennen toen de kinderen nog klein
waren, met name via basisschool De Boog. Enkelen
van ons waren betrokken bij musicals, brigadieren en
zo meer. Door lief en leed werden die banden met
elkaar verstevigd.
Onze nu volwassen dochters zijn volop bezig met
het opbouwen van een eigen leven, met werk, sport
en andere activiteiten. Petra heeft het bij Ikea als
medewerkster communicatie en interieurdesign erg
naar haar zin. Ik werk als vormgever/dtp-er/illustrator, voor ‘n deel in vaste dienst bij een onderwijsinstelling. Daarnaast doe ik allerlei andere dingen. In
Tongelre verzorg ik zo nu en dan logo’s, beeldmateriaal e.d. voor Stichting ’t Wasven, zoals deze, een van
de vele foto-bewerkingen voor het opsieren van de
kerstmarkt van vorig jaar.

Ook elders in Eindhoven, zoals bij de ‘Stichting Ton
Smits Huis’ en de Vereniging ‘Vrienden van het Van
Abbemuseum’ ben ik als vormgever
actief. Daarnaast maak ik boekjes,
schilderijen en grafiek. Op mijn website houd ik een blog bij over kunst,
wetenschap, fotografie en film:
www.frankbierkenz.nl/franks-blog
Omdat ik als kind al vol spanning naar
de Apolloreizen keek op tv en altijd
alles omtrent ruimte-onderzoek heb
gevolgd, werd ik ‘n jaar geleden lid
van de EWSK (De Eindhovense Weeren Sterrenkundige Kring). Zij hebben
hun thuisbasis in de Eindhovense
sterrenwacht.

Toekomst
Van het verleden kun je veel opsteken. We worden
nu geteisterd door corona en dat is niet mis. Bijna
iedereen wordt er wel op een of andere manier door
geraakt. Maar als je terugkijkt naar vroegere tijden,
vaak zo nostalgisch verheerlijkt, zie je dat het leed
toen veel alledaagser was dan nu. Een karig bestaan
zonder veel keuzes, met hoge kindersterfte en een
wereldoorlog. Hooguit was er een boek of een bioscoop om in weg te vluchten. (En veel rijke natuur,
dat had men dan wel weer voor op ons.)
Het leven is gelukkig altijd in verandering. Mijn opa
stierf, ondanks een leven vol voor- en tegenspoed, als
een tevreden 84-jarige. Dankbaar voor zijn pensioen
en blij met elke dag die hem gegeven was. Je zou
haast vergeten dat er ook veel waardevols overblijft
in het leven. Ik kom regelmatig in het Van Gogh museum in Amsterdam. Opeens hangt daar het schilderij van de Collse watermolen voor je en Vincents
schetsen van Nuenen en Tongelre. Je herkent zomaar,
zelfs meer dan honderd jaar later, je eigen leefomgeving. Dat geeft een prettig gevoel. Alles verandert
voortdurend, maar sommige zaken veel langzamer
dan je denkt.
Ik geef de wisselpen door aan Lian van Hout.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010
DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND! aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat

klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een
goed advies en service voor een betaalbare prijs.
Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is
laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy
aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffie staat klaar! Ook kunt u via onze
website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

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

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Fietsvoorzieningen in Tongelre en Urkhoven
Er wordt steeds meer gefietst en dat is positief voor de gezondheid en het milieu. Fietsen wordt ook gestimuleerd
door de overheid, maar de voorzieningen blijven achter. Helaas neemt het aantal fietsongevallen met letsel sterk
toe, ook in Eindhoven en zelfs met dodelijke afloop (6 in 2018). Verkeersonveilig gedrag is door de overheid moeilijk terug te dringen. Daarom moeten de voorzieningen worden verbeterd, met name ten behoeve van fietsers in
het gebied rondom Urkhoven en richting Geldrop. Er is op korte termijn een inhaalslag nodig.
Op korte termijn zou het al helpen als de maximum snelheid beter wordt aangegeven, er effectieve verkeersdrempels komen en de maximum snelheid beter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor de Loostraat, de Collseweg en
de Molendijk, die te weinig herkenbaar zijn als 30 km zone. Het blijven voor fietsers en wandelaars immers gevaarlijke en hinderlijke sluiproutes. Hardrijders zullen zich daarvan waarschijnlijk niet bewust zijn.
Waar blijft het fietspad op de Urkhovenseweg?
Het is niet goed te begrijpen dat er nog steeds geen fietspad is op deze smalle weg waar 60 km/h is toegestaan.
Dagelijks gaan er vele fietsers over deze gevaarlijke weg, waaronder schoolgaande jeugd en recreatieve fietsers,
waar vaak harder gereden wordt dan de maximale 60 km/h. Het gaat met name om het stuk tussen de brug over
het kanaal en het bestaande fietspad (Schuurstraat), waar ook de meeste ongelukken met letsel gebeuren op deze
weg. Al ruim 15 jaar wordt hierover gepraat, maar er is toch nog steeds geen fietspad. Wat zijn de belemmeringen
bij de overheid? Zijn er nog te weinig ongelukken?
Het snelfietspad F270 via de Loostraat
Er zijn wel grootse plannen voor snelfietspaden, o.a. de F270 die via de Loostraat naar Helmond loopt. De uitvoering loopt veel vertraging op en had eigenlijk al klaar moeten zijn. Maar zeer recent komen er nu signalen dat er een
begin gemaakt gaat worden. De Loostraat wordt opnieuw ingericht met snelheidsbeperkende maatregelen.
Zie https://www.eindhoven.nl/projecten/doorfietsroute-eindhoven-helmond
en: https://sjees.nl/snelfietsroutes/f270

Gepland snelfietspad F270 van het station via de Berenkuil, de Celebeslaan, ’t Hofke, de Loostraat en dan via
Eeneind naar Helmond
Bij het ontwerp van het snelfietspad tussen de Loostraat en Eeneind is niet voor de goedkoopste oplossing gekozen.
Er komt een heel nieuw fietspad langs het spoor met een brug over de Kleine Dommel en loopt dus niet via de bestaande route via de Molendijk en de Collseweg. Hopelijk is de grote investering (totaal 10.4 miljoen euro) voor het
13.7 km lange snelfietspad de moeite waard en is er nu ook nog budget beschikbaar voor de noodzakelijke
opwaardering van de Urkhovenseweg, de Molendijk en de Collseweg. Gaat dat nu ook snel gebeuren?
Peter van Emden.
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers
• (Decor) radiatoren • Sanitair
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden
Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven
(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl
Informeer naar onze voordelige tarieven!
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Tongelrese
Natuurwijzer
De steenmarter
Als in Tongelre de schemer valt, komen ze tevoorschijn
om te gaan jagen op voedsel.
Steenmarters. Ze zijn de laatste jaren in aantal toegenomen.
Het is best een groot beest. Je moet aan een slanke
kat denken met de pootjes dicht bij de grond. Je ziet ze
zelden want ze zijn nogal schuw. Met een wildcamera of
zelfs bewakingscamera’s zou je erachter kunnen komen of
ze aanwezig zijn.

Vastgelegd met de wildcamera door Carlo Wijnen
Behendige klimmers
Ze zijn asgrauw tot grijsbruin van kleur, met een grijswitte
ondervacht. De bef, zijn borst eigenlijk, is roomwit wat
doorloopt tot op de voorpoten. Ze hebben kleine behaarde oren, donkere ogen en het roze neusje is voorzien van
snorharen. De korte poten hebben vijf tenen met scherpe
nagels en zoolkussentjes. En ze zijn voorzien van een lange behaarde wollige staart. Steenmarters zijn trouwens
behendige klimmers. Men noemt ze ook wel cultuurvolgers. En ze lijken gebonden aan bebouwde gebieden en
cultuurlandschappen. Door hun aanpassingsvermogen
komen ze vrijwel in alle biotopen voor. Voedsel en habitatkeuze zijn bepalend voor de steenmarter.

De steenmarter Foto Ecopedia
Het menu
De steenmarter heeft een gevarieerd dieet. Vooral muizen en ratten staan op het menu. Ook insecten (kevers en
rupsen), regenwormen, mollen, jonge konijntjes, vogels

(en hun eieren) maar ook fruit en bessen (pruimen,
kersen, braam, vogelkers, zwarte nachtschade …) worden
gegeten. Plantaardig voedsel kan tussen juli en december
tot driekwart van het voedsel uitmaken. Steenmarters
eten ook etensresten van mensen (kaas, brood, vleesresten). Bij boerderijen en in dorpen roven ze wel eens
eieren, kippen en duiven en doden soms meer dieren
dan ze direct kunnen opeten. Met het teveel aan gedode
dieren, wordt een voedselvoorraad aangelegd.
Vorig jaar werd in de Karpen een familie steenmarters
betrapt tussen en rond de afvalcontainers. Als ze de kans
krijgen proberen ze daar ook nog het een en ander aan
eetbaars weg te halen.
Voortplanting
Steenmarters hebben één nest per jaar, doorgaans met
twee of drie jongen. De paartijd valt in de zomermaanden, van juni tot augustus, met een piek in juli. Na een
lange draagtijd van ongeveer negen maanden werpt het
vrouwtje haar jongen, meestal in maart of april. Die worden ongeveer acht weken gezoogd, maar vanaf de zesde
week krijgen ze ook vast voedsel aangeboden. Steenmarters worden in hun tweede zomer geslachtsrijp.
Steenmarter in huis
Steenmarters hebben niet zo’n beste reputatie. Exemplaren die doordringen op (kruip)zolders en tussen het
dakbeschot, kunnen daar aanzienlijke schade aanrichten.
Dakisolatie wordt vernield, de isolatie van waterleidingen
wordt stukgebeten, maar ook in computer- en telefoonkabels worden regelmatig de tanden gezet. De meeste klachten hebben echter betrekking op geluidsoverlast.
Een familie steenmarters op zolder kan voor slapeloze
nachten zorgen. Vooral in het voorjaar zijn jonge, spelende marters behoorlijk luidruchtig.
Bijkomend probleem: ze deponeren hun uitwerpselen
op een vaste plek (een latrine). Zo’n latrine kan, net als
opgehoopte prooiresten, zorgen voor stankoverlast.
Steeds vaker wordt ook steenmarterschade aan auto’s
vastgesteld. Die schade ontstaat wanneer steenmarters in
de motorruimte van geparkeerde wagens kruipen en daar
leidingen van koeling en ruitensproeiers, bougiekabels en
(motorkap)isolatie stukbijten of trekken.
Ondanks de soms slechte reputatie, blijft het een prachtig
dier, waar we als mens in de stad mee moeten
samenleven.
Voor meer info. Kijk op de site van de zoogdiervereniging.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Gezellige filmavond in ‘t Oude Raadhuis
Op vrijdag 16 oktober organiseren we binnen de
richtlijnen van het RIVM weer een filmavond in ’t
Oude Raadhuis, maar helaas wel in aangepaste vorm.
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 5 oktober 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.
“Hachi: A Dog’s Love Story” (2009) is een hartverwarmende film over hoe trouw een hond kan zijn naar zijn
baasje.
Noteer ook de volgende
data voor een gezellige
avond: 20 november en
18 december.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

12
12

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 uur tot 13.00 uur. De
keuringsdagen zijn 8 en 22 oktober.
Aanmelden kan via telefoonnummer 040-2811737
of via onze website www.ouderaadhuiseindhoven.
nl/rijbewijskeuringen.
De kosten bedragen 35 euro. Contant betalen; 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
• Legitimatiebewijs.
Mocht u op de dag van keuring klachten hebben die
kunnen wijzen op Covid-19, dan even contact met
ons opnemen zodat we de afspraak kunnen
verzetten.

Kom je ook?
Consumptieprijzen
volgens de
consumptielijst.

Hoe verder in oktober!

De liedertafel van 11 oktober en de meesterbreinquiz van 30 oktober gaan tot onze grote spijt niet door.
We kunnen en mogen deze activiteiten nog niet organiseren van het RIVM. We hopen dat we snel onze
activiteiten mogen hervatten.
Kijk op onze website:
www.ouderaadhuiseindhoven.nl voor al onze activiteiten en overige informatie over het wijkcentrum.

De zondagmiddaginloop willen we weer opstarten
vanaf zondag 4 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur.
We hopen dat er weer veel personen uit Tongelre een
kopje koffie/thee komen drinken om even gezellig een
praatje te maken. Natuurlijk zorgen we ook weer voor
een hapje (helaas zijn kaart- en overige spelletjes nog
niet toegestaan).

Koffie-uurtje voor de buurt op donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 11.30 uur is ook weer opgestart.
Wilt u naar het koffie-uurtje komen, dan bent u
uiteraard 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!

Dansen 50+
Helaas hebben wij wegens de nog steeds geldende corona regels en daling van het aantal deelnemers
door overlijden en ziekte moeten besluiten om ingaande 1 september na 23 jaar te stoppen met de
activiteit dansen 50+.
Alle dansers bedankt voor de gezellige avonden en het gaat U goed.
Jacqueline, Toos, Ria, Tini, Ria, Philip, Jan, Geert.
Geert Tip
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
13
13

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

Als je mee doet
wil je winnen!
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
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Verenigingen
Aan het woord
Scouting Doornakkers
Helaas geen vlooienmarkt dit jaar bij Scouting Doornakkers, maar wel een supervette scouting
kermis!
De eerste zondag van de maand oktober organiseert Scouting Doornakkers jaarlijks haar
vlooienmarkt en open dag. Maar helaas door de genomen coronamaatregelen zal de
vlooienmarkt dit jaar komen te vervallen.
De open dag zal wel doorgaan en staat helemaal in het teken van een heuse scouting
kermis.
Op zondag 4 oktober van 13.00 tot 16.00 uur opent scouting Doornakkers de poorten
van de enige en echte ‘Scouting Kermis’. Een kermis met supervette activiteiten, lekker
eten en drinken. De entree is gratis en alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom.
De mama’s en papa’s zijn uiteraard ook welkom en kunnen kennis maken met Scouting Doornakkers en met eigen
ogen zien wat scouting inhoudt en hoe vet het eigenlijk wel niet is.
Dit alles uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.
Voor de mensen die al vlooienmarktspulletjes voor ons klaar hadden staan? Deze kunnen worden ingeleverd bij
kringloopwinkel de Doorstroom aan Joris Minnestraat 4-6 te Eindhoven.
Als er bij het inleveren ‘scouting doornakkers’ wordt genoemd dan ontvangen wij 10% van de verkoopwaarde van
jouw spulletjes.
Over Scouting Doornakkers
Scouting Doornakkers, is één van de grootste jeugdverenigingen in Eindhoven. Wij zijn te vinden aan de
Ukrhovenseweg 27 te Eindhoven. Iedere zaterdag organiseren z’n 50 vrijwilligers de meest uiteenlopende
activiteiten voor de 120 jeugdleden van 4 t/m 21 jaar.
Meer informatie
Scouting Doornakkers
www.doornakkers.com
info@doornakkers.com
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Scouting St. Frans
Vlooienmarkt Scouting St. Frans.

De jaarlijkse vlooienmarkt van Scouting St. Frans aan de Vuurvlinderstraat gaat dit jaar helaas niet door.
Het is voor ons onmogelijk om dit evenement veilig te organiseren. Het is te hopen dat we volgend jaar het
evenement weer kunnen organiseren. Spullen voor de vlooienmarkt blijven we natuurlijk ophalen. Bel hiervoor
2816186.
Scouting St. Frans

Halloweentocht Hageheldlaan
Kinderfilmavond Halloweenstijl
Kinderfilmavond Halloweenstijl
Op 30 oktober organiseren we een Halloween kinderfilmavond!
Omdat de jaarlijkse Halloweentocht in en om de Hageheldlaan dit jaar niet door kan gaan, organiseren we een
gezellige kinderfilmavond voor kinderen van 5 tot 12 jaar in ‘t Oude Raadhuis.
Trek je griezeligste Halloweenpak aan en kom op vrijdagavond 30 oktober om 18.30 uur naar ‘t Oude Raadhuis!
Neem je je eigen kussen of zitzak mee? Wij zorgen voor iets lekkers te snacken en te drinken en een verrassing in
stijl.
Inschrijven kan via Facebook. We hebben plaats voor maximaal 50 kinderen. De entree is gratis, al is een vrijwillige
bijdrage natuurlijk altijd welkom.
Bekijk onze Facebookpagina ‘Speeltuin Zwaluwstaartweg Tongelre’ voor de meest actuele informatie.
Tot ziens op vrijdag 30 oktober!
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg
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Helaas hebben we moeten besluiten om de
Halloweentocht in en om de Hageheldlaan dit jaar
niet door te laten gaan in verband met de regels
omtrent het
coronavirus.
Samen met de wijkbewoners en Lukkepuk hopen
we volgend jaar weer een superspannende tocht te
kunnen organiseren!

Hoe een koor omgaat met Corona
Er was eens een koor van mannen en vrouwen dat iedere maandagavond met veel plezier bij elkaar
kwam om te zingen: muzieknootjes stampen, stembanden trainen, samen zingen, plezier maken en
nog een gezellige nazit als beloning op het harde werken. En toen kwam corona. We waren uitgezongen…we stuntelden een beetje met Zoom, tot 1 van onze leden een briljant idee opperde.
Als we nu eens allemaal thuis een nieuw nummer
instuderen? Onze eigen stem en beeld opnemen via de
telefoon en deze insturen naar een centraal punt? Dan kunnen
deze individuele thuis opgenomen stemmen samengevoegd
worden als een video (à la O’Gene) en wie weet komt dan het
koorgevoel weer terug?
We zijn aan de slag gegaan. Het was een heel gepruts om
te zorgen dat iedereen mee kon doen: hoe zorg je dat iemand weet hoe hij zichzelf kan opnemen (met beeld en
geluid) terwijl hij via een oortje de bandopnames hoort. Er is een PowerPoint gemaakt voor dummies, er is een
oefenwebsite gebouwd, mensen hebben samengewerkt, elkaar geholpen en uiteindelijk toe weten te werken naar
een prachtige video.
Een koor is zoveel meer dan alleen maar zingen!
We vonden het leuk om jullie mee te nemen in ons proces van
niet bij de pakken neer te gaan zitten. We gaan door met nog
meer nummers op deze manier instuderen. En inmiddels zijn we
ook weer zover dat we een repetitievorm nieuwe stijl gevonden
hebben: we repeteren weer live (coronaproof) en oefenen thuis
online. Het enige wat we missen zijn de wekelijkse borrelnootjes.
Muzikale groet
Namens Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ uit Tongelre
(Eindhoven)
www.projectkoor-wiu.nl
De video is te bekijken op https://youtu.be/EqGGTKbAKpU

Badminton, in uw eigen buurt
De Tongelrese badmintonclub Natal (genoemd naar de
vroegere sporthal aan de Natalweg) is een kleine, gezellige club met heel enthousiaste spelers. We spelen in de
Toeloop, een mooie gymzaal met 3 badmintonbanen.
En omdat we nu maar ongeveer 15 leden hebben, is er
plaats voor nieuwe spelers. Het is belangrijk dat je enige
speelervaring hebt, want er is geen training en we gaan
ervan uit dat je al een beetje kan meppen.

We spelen op donderdagavond, van 20.15-22.15 uur en
iedereen speelt dubbel of mix met elkaar (ongeacht hoe
goed je speelt). Na elke set wordt er gewisseld. Je zit
dus heel weinig op de bank.
Kom gerust een paar keer meespelen om te zien of het
je bevalt. Inlichtingen bij onze penningmeester
George Coenraad (T 06 1176 0829).
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RKVV Tongelre bezig met inhaalslag vrouwen- en
meisjesvoetbal
De snelst groeiende sport in Nederland en ver daarbuiten is het vrouwenvoetbal.
Een heel klein stukje historie. In 1924 werd de eerste vrouwenvoetbalclub in Nederland opgericht: de Oostzaanse
Vrouwenvoetbal Vereniging. De speelsters van OVV beperkten zich voornamelijk tot trainen en het spelen van
onderlinge wedstrijden; dit vanwege een gebrek aan andere vrouwenteams. De nationale voetbalbond zag niets in
het initiatief van Oostzaan. In 1925 schrijft oud-bestuurder J.P. van Bel in het jaarboek van de bond: “dat een vrouw
met uitgezakte haarknot, verwaaid polka-kopje, verhit hoofd, opgestroopte mouwen en afgezakte kousen” niet om
aan te zien was. De verhouding tussen vrouw en voetbal moest volgens hem “louter passief” zijn. De pers bleef
niet achter; zo schreef de bekende sportjournalist Hans Weerum Terwogt in 1924: “Men kan houden van gerookte
paling en men kan houden van chocoladepudding; beide in hun soort voortreffelijk, maar in combinatie walgelijk.
Zo is het ook met damesvoetbal.”
In 1999 zaten er bij de WK-finale van Amerika tegen China 90.000 supporters op de tribunes. Ook waren er 40
miljoen mensen die thuis keken. Na deze wedstrijd kreeg het vrouwenvoetbal in Amerika een vaste plaats. Het gaat
zelfs zover dat in Amerika vrouwenvoetbal populairder is dan het mannenvoetbal. De WK vrouwenfinale in 2007
tussen Duitsland en Brazilië werd in deze landen door miljoenen mensen bekeken. Zelfs de Champions League
finale van het mannenvoetbal in 2006 tussen AC Milan en Bayern München werd minder goed bekeken dan de
vrouwen WK-finales. Op het EK van 2017 wordt het Oranje-vrouwenteam voor het eerst Europees kampioen, door
met 4-2 van Denemarken te winnen.
Dus wordt het tijd voor RKVV Tongelre om een inhaalslag te maken. Daarom heeft onze voorzitter Katja Kilsdonk
een plan ontwikkeld om na de winterstop te starten met een vrouwenteam van 18 jaar en ouder. De wedstrijden
worden dan gespeeld op een half veld met pupillen-doelen. Het worden teams van 7 tegen 7 en ze willen gaan
trainen op woensdagavond 20.00 uur. De wedstrijden zullen in toernooivorm worden gespeeld: 4 vrijdagen in het
najaar en 4 vrijdagen in het voorjaar. Op elk van deze avonden spelen 4 teams op 1 sportpark zodat ieder team 3
wedstrijden van 20 minuten kan spelen.
Deze opzet zorgt ervoor dat werkende en niet-werkende vrouwen leuk kunnen voetballen en niet elke week competitie moeten spelen, Katja zoekt hiervoor nog een team bestaande uit 10 vrouwen waarvan 1 keeper. Ook trainers
worden van harte uitgenodigd om deze teams te begeleiden. “Ikzelf vind het erg leuk om te voetballen en dat je
met een team mag samenwerken voor een mooi resultaat, ongeacht winst of verlies”, aldus Katja, “We hopen dat
velen zich zullen aanmelden.” (mail naar voorzitter@rkvvtongelre.nl)
Tot slot het meisjesvoetbal. Steeds meer meiden voetballen op straat, op
het schoolplein of op pannaveldjes. Maar niets is leuker dan op een echt
voetbalveld je kunsten te vertonen. Wil jij jezelf doorontwikkelen bij RKVV
Tongelre? Zie jij jezelf als nieuwe topspits? Wil je graag de nul houden in de
verdediging? Ben je onverslaanbaar in het doel? Dan maken we graag eens
kennis met je. In overleg met je ouders of verzorgers is het mogelijk om aan
een of meerdere trainingen mee te doen. Dit geldt voor meisjes die nu nog
niet in teamverband spelen, maar natuurlijk ook voor meisjes die al wel
voor een club spelen, maar heel graag naar RKVV Tongelre willen komen.
Onze club zoekt ook nog jongens EN meisjes voor het JO15-1 van dit seizoen, zodat het team wat ruimer in de spelers komt te zitten.
Gerookte paling en chocoladepudding: een fantastische combinatie!
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 en Wietske Pennings

Bonte vliegenvanger
Foto: Wies van Dijk

Begin van de Herfst
Foto: Wietske Pennings

Boomklever
Foto: Wies van Dijk
19
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Alles voor uw
schoonheid

MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN
Voor informatie bel (040) 263 11 27

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• Microneedling
• Massages
• Harsen
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
24/7 online afspraak maken

De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl
www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting
happiness for your skin

Erfbelasting Eindhoven is lid van

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

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856
pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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Kom samen sporten!
Wil jij gezellig met je leeftijdsgenootjes kennis
maken met allerlei verschillende sporten?
Doe dan mee met ALL SPORTS!

MELD JE NÚ AAN!

Programma
een middag in de week
(uitgesloten schoolvakanties)
Wanneer en waar?

Aanmelden en informatie

Een middag in de week
In jouw stadsdeel
Voor meer informatie neem contact op met

Zit jij in groep 5, 6, 7, 8, en zou je
graag mee willen doen!?
Meld je dan snel aan door een
mailtje te sturen naar:
allsports@dynamojeugdwerk.nl
of bel/app naar 06-11322745

allsports@dynamojeugdwerk.nl of
bel/app naar 06-11322745

Kosten
2 gratis proeflessen, hierna €10,- voor de
rest van de lessen

Graag de volgende gegevens vermelden:
Naam, leeftijd, school, klas, email
en telefoonnummer.
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nieuws van de
Scholengemeenschap
Start schooljaar kindcentrum de Boog
We hebben de start van dit schooljaar achter de rug. We waren allemaal blij dat we na de zomervakantie weer ‘normaal’ van start konden gaan. We hadden er veel zin in. Alle maatregelen blijven
wennen, maar gelukkig kunnen we wel weer volledig lesgeven.
In de derde week van het schooljaar gaat groep 8 altijd op kamp. Gelukkig kon dat, met een aantal aanpassingen,
ook gewoon doorgaan. Ze hadden er veel zin in. In de volgende editie komt er een verslag van het schoolkamp.
Verder zijn we in de groepen weer hard aan het werk, onder andere met executieve functies. Executieve functies
kunnen worden gezien als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te
maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. Om de executieve
functies te trainen, spelen we onder andere spelletjes in de klas. De kinderen vinden de spelletjes erg leuk, denk
aan boter, kaas en eieren, dirigentje. Ze leren ervan én vinden het gezellig.
Heel veel groetjes aan al onze buurtbewoners!
Team kindcentrum de Boog
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BEN JIJ GOED VOORBEREID
OP NOODSITUATIES?
#GOEDVOORBEREID

NAP
1

0

-1

-2

Nederland is een veilig land, de kans op een ramp is gelukkig niet heel groot.
Toch is het verstandig om je voor te bereiden op een eventuele noodsituatie,
zoals wateroverlast, een pandemie of een evacuatie na een gasexplosie.
Maar noodsituaties kunnen zich ook dichter bij huis voordoen. Wie bel je als je
door extreme kou of hitte niet meer naar buiten kunt? Of als je je sleutels kwijt
bent? Wat doe je als er brand uitbreekt? En hoe ga je om met babbeltrucs?
Persoonlijke noodsituaties kunnen je leven ingrijpend veranderen. Daarom
helpt het Rode Kruis jou graag om je goed voor te bereiden op verschillende
noodsituaties. Als je weet wat je moet doen, ben je veiliger.

Hoe bereid jij je goed voor?

Leer tijdens de workshop Goed voorbereid hoe je veelvoorkomende risico’s in
jouw directe leefomgeving voorkomt. Je krijgt in deze workshop handige tips
en uitleg hoe je deze kunt toepassen. Zo zorgen we met en voor elkaar voor
onze veiligheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze projectleider
Goed voorbereid via goedvoorbereid.brabantzuidoost@rodekruis.nl.
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Zorgeloos op vakantie!

Fitness voor iedereen

• 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!

Strandvakant
ie,
stedentrip,
rondreis, loss
e
tickets of een
cruise,
al uw reiswen
sen
kunnen vervul
d
worden!

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

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven
06 41 15 30 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl
lucillereizen.nl
Lucille - Mijn ReisKennis
Aangesloten bij:
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•
•

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

Bent u Goed voorbereid?
Geef u op voor de contactcirkel
voor een veilig gevoel en het voorkomen van noodsituaties
Agnes is bang dat niemand het zal merken als haar thuis iets overkomt. Ze is alleen en kent weinig mensen in de
buurt. Met haar familie heeft ze wel eens contact, maar niet dagelijks. Wat gebeurt er als ze in huis valt en om hulp
wil vragen, maar haar telefoon niet kan bereiken?
Herkent u zich in deze situatie?
Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft u juist dan niet onopgemerkt. Als deelnemer aan de contactcirkel hoort u
bij een groep mensen die op elkaar let. Als het niet lukt om op het afgesproken moment contact met u te krijgen,
alarmeert de cirkel iemand om even een kijkje bij u te nemen. U wordt dus niet zomaar vergeten.
Hoe werkt de contactcirkel?
De deelnemers vormen een cirkel door elke dag contact met elkaar te hebben en te vragen of alles goed gaat. Dit is
meestal telefonisch, maar het kan ook via e-mail of per sms. Zo zorgt de cirkel ervoor dat het opgemerkt wordt als
er iets met u aan de hand is en u geen hulp meer kunt vragen. De deelnemers bellen elkaar in een vaste volgorde,
zodat ze steeds met dezelfde persoon contact hebben.
Deelnemen aan een contactcirkel?
Het Leefbaarheidsteam Geestenberg Muschberg en het Rode Kruis zetten samen met buurtbewoners een contactcirkel op in onze wijken. Lijkt het u ook iets? Neem dan contact met ons op om u op te geven voor een contactcirkel.
Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek en bespreken samen met u de mogelijkheden.
Rode Kruis Brabant-Zuidoost
Coördinator Contactcirkel
06 – 26 77 45 90
Contactcirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl

Luchtfoto ‘t Hofke van Martien Coppens
Op de voorzijde van het septembernummer 2020 plaatsten wij een luchtfoto van ’t Hofke gemaakt door Brabants
bekendste en meest belangrijke fotograaf Martien Coppens (1908-1986). Omdat het niet mogelijk was om de
gehele foto op de voorzijde af te drukken leek het ons een goed idee om de foto in zijn geheel af te drukken op de
middenpagina van het oktobernummer. Dezelfde foto staat ook in een van de boeken van ons redactielid Tonny van
den Boomen, “Tongelre Te Kijk”, op pagina 12 en 13. Omdat er enige discussie is ontstaan over het jaar waarin de
foto gemaakt zou zijn, hebben wij er nog eens kritisch naar gekeken. In het boek van Tonny staat op pagina 12 dat
de foto omstreeks 1971 is genomen. Het huis van ons werkgroeplid Jan Paulussen, Wolvendijk 150 staat er niet op
en is, volgens Jan, gebouwd in 1963. Dat betekent dat de foto zeker van vóór 1963 moet zijn. Het huisje van Trees
en Nico Aarts in de Loostraat nr. 12 “Het Aartsparadijs” staat er wel op en is gebouwd in 1959. Hieruit concluderen
wij dat de foto is gemaakt tussen 1959 en 1963!!!! Sorry Tonny. Denkt u zeker te weten wanneer de foto precies is
gemaakt? Laat het ons weten.
De redactie.
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Foto: Martien Coppens
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100 jaar
Hofstraat 89

Herinneringen aan de RK jongensschool
St. Martinus 1959 – 1965
Deel 3, Glupo, de boze kabouter
1959 - 1965
Elke leerkracht op de Martinusschool had zijn eigen
specifieke gewoontes en voorkeuren. Dat is nu uiteraard
niet anders. Wel anders was dat er fanatiek gerookt
werd. Meneer Hagen rookte sigaretten, meneer van
Noorwegen sigaren en meester Ketelaars pijp. Walmen
van die baaitabak trokken de hoge plafonds in en ik kan
me niet herinneren dat hier ooit iemand tegen protesteerde. Roken, ook in de klas, was een geaccepteerd
verschijnsel. De antirookcampagne van de rookdokter
Lenze Meinsma stond immers nog in de kinderschoenen.
Hoewel elke onderwijzer een veelzijdig programma
diende af te werken, was toch goed te merken waar ieders passie lag. Meneer Hagen was een goede tekenaar
en in zijn klas werd er dus veel getekend en gekleurd,
met van die vette Wasco krijtstiften. Meneer Ketelaars
was een verteller, en dan vooral over de natuur. Toen
een klasgenootje eens een braakbal van een uil meenam, wist hij hier een volle klas mee te boeien, de hele
middag. Hij liet ons eerst zien wat er allemaal in zat,
waarom het erin zat en waarom het werd uitgebraakt.
Zijn lokaal stond vol met dieren die hijzelf had geprepareerd zoals een bunzing, een eekhoorn en verschillende
vogels.

De klas van meester Ketelaars 1947

Bij meneer Van Noorwegen werd er vaak gezongen. De
sterkste jongens haalden dan het gammele harmonium
van de zolder en meester Van Noorwegen plantte zich
erachter. Je zag dat het hem veel kracht kostte om er,
hevig stampend op de pedalen, geluid uit te krijgen en
dan moest hij ook nog eens het klavier bespelen.
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Het zweet droop van zijn gezicht en wij maar zingen:
Troe la la, Troe la la, de pastoor zijn koe, ja ja.
Gezongen werd er ook in de Missieweek. In die week
werd er dan op school zilverpapier ingezameld. Dat had
een bepaalde waarde. De opbrengst hiervan ging naar
de nonnetjes en paters in de arme landen. Daar hoorde
ook een liedje bij:
De kindertjes van de Papoea’s,
Die willen graag een boekentas
Zo’n boekentas komt hen van pas
Voor de kindertjes van de Papoea’s
Refrein
A Ram Sam Sam
A Ram Sam Sam
Koelie, Koelie , Koelie, Koelie
Koelie Ram Sam Sam

In het volgende couplet werd gezongen dat de kindertjes van Borneo een radio wilden. Die zouden ze van ons
cadeau krijgen. En wij maar denken dat we goed bezig
waren. Ik krijg steeds meer het idee, dat hier nu toch
wat anders over gedacht wordt.
Toen ik een paar weken geleden in het Regionaal
Historisch Centrum een lijst van leermiddelen voor de
Martinusschool uit 1923 onder ogen kreeg stond daar
een leesboek op voor klassikaal gebruik: Glupo, de boze
kabouter. Verdraaid, dat kende ik. Meneer Van Noorwegen had in het leerjaar 1963/’64 zowel de 4e als een
deel van de 3e klas onder zijn hoede. Als hij ging lezen
met de 4e klas, dan werd de 3e klas aan het werk gezet.
Om de beurt kreeg een leerling de opdracht om een
stuk voor te lezen uit Glupo, de boze kabouter. Ik zat in
de 3e maar luisterde ademloos mee.
Een prachtig verhaal en ook wel geheimzinnig en eng.
Dat vond ik toch wel de mooiste momenten, als er
verteld en voorgelezen werd.

het in iets andere vorm.
In de zomer van 1965, aan de vooravond van de grote
vakantie nam ik als zesdeklasser afscheid van de Martinusschool. Gewapend met een doos vol presentjes
(variërend van bonbon tot sigaar) gingen we de onderwijzers af waar we eens bij hadden gezeten. Alleen juf

Roel, de kleine jongen
uit de Woonwagen
Bij meneer Ketelaars lazen we Roel, de kleine jongen uit
de woonwagen. Zijn beste vriend was een aapje dat altijd bij hem was. Roel werkte als acrobaat in de nok van
het circus aan de trapeze. Hij was de grote ster. Dan valt
plotseling het licht uit en Roel grijpt mis. Op de laatste
bladzijde zie je dan een dood jongetje in de arena liggen
met daarnaast zijn treurend aapje. Ja dat hakte er wel
in. Het was muisstil toen het uit was en links en rechts
klonk er gesnik. Sentimentalisme ? Mogelijk. Maar
misschien beseften we met dit verhaal dat er nog altijd
ergere dingen waren dan bv. school?
Glupo, de boze kabouter

Waar we ook altijd naar uitkeken, was het jaarlijks
bezoek van het Martinusgilde op 11 november. In de
verte hoorde je al het tromgeroffel. Daar ’hedde’ ze. Wij
stonden aan de zuidkant van de speelplaats opgesteld,
met het gezicht naar het schoolgebouw. Voor ons werd
het spel van de bedelaar opgevoerd. Martinus te paard
snijdt met zijn zwaard een stuk van zijn mantel af en
werpt dat de bedelaar toe. De rol van bedelaar was een
ondankbare, want net zoals de echte bedelaar meer
dan duizend jaar eerder, had zijn moderne Tongelrese
tegenspeler vaak veel kou te verduren. Het verhaal
gaat verder: Martinus droomt nog diezelfde nacht dat
God zijn mantel draagt. De gebeurtenis was een voorteken, een signaal van God aan Martinus om zijn leven
drastisch om te gooien. Hij werd christen en heeft veel
betekend voor de verbreiding van het christelijk geloof
in Gallië, waar hij bisschop van Tours werd.
Na dit toneelstuk volgde het vendel zwaaien. Onder het
dreigend geroffel van de trommelaars, rolden de vendeliers hun vlaggen op. Dit ging middels voorgeschreven acrobatische oefeningen: de zware vlaggenstok
geklemd in de nek of in de knieholte, links- en rechtsom
draaiend. De ceremonie eindigde met het eerbetoon
van de beste vendelier aan het geestelijk en wereldlijk
gezag, in de persoon van respectievelijk de pastoor en
de hoofdmeester. Wij maar hopen dat de hoeden van
hun hoofden gevendeld werden. Oeh, daar gaat ie!
Maar helaas, dat gebeurde nooit. Onder luid applaus en
gejoel marcheerde het gilde tenslotte het schoolplein af.
Richting café, alwaar Martinusdag werd voortgezet, zij

Martinus en de bedelaar
Van Houtert was er niet meer, de rest nog wel.
Een klein aantal van ons ging naar de hbs, een enkeling
naar het gymnasium, een behoorlijk aantal naar de
mulo en een groot aantal naar de lts. Zo was de klas
ook ingedeeld. Vanaf de raamkant naar de deur: hbs,
mulo en lts. De schoolkeuze werd destijds nog voor een
aanzienlijk deel bepaald door het milieu waartoe je
behoorde, meer nog dan door capaciteiten.
Een paar maanden later was ik alweer terug op de Martinusschool. De Ignatiusmulo waarop ik terecht kwam,
huurde de gymzaal van de Martinusschool aan de Hofstraat. Mijn nieuwe klasgenootjes wisten niet waar dat
was. Ik wel, follow me ! Het was op een zaterdagmorgen. Inmiddels had het lager onderwijs op zaterdag vrij.
Dus mijn oude school lag er stil en verlaten bij toen wij
er arriveerden. Dat was natuurlijk wel een tegenvaller.
In1968 kwamen met de Mammoetwet de eerste
meisjes op de mulo, inmiddels omgedoopt tot mavo.
In datzelfde jaar verhuisden de jongens van de Martinusschool naar de meisjes van de Mariaschool aan de
Koudenhovenseweg. De ‘witte’ school ging gemengd
verder onder de naam Jacob van Koudenhoveschool.
De vraag is natuurlijk of het werkelijk ook zo gebeurd is
zoals ik me het herinner. Schreef Cees Noteboom niet
ooit “Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij
wil. Wat in het geheugen bewaard blijft, is een ordeloze, chaotische massa van gebeurtenissen zonder verband die willekeurig kunnen opduiken …. .“ Met andere
woorden, je hebt er weinig controle op. Soms meen je
iets zeker te weten en bewijzen anderen dat het toch
anders was. Kortom, klopt er iets niet in het verhaal of
heb ik dingen verkeerd gezien, laat het me weten.
Hartelijk dank voor uw aandacht, Paul Brans
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Kindertherapie Eindhoven

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

praktijk voor drama- en speltherapie

Kindertherapie

Therapie voor kinderen met
problemen op het gebied van contact,
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

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.

Openingstijden
maandag t/m zaterdag:
van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub
Welkom in onze
nieuwe winkel

OPEN

!

ELKE ZONDAG
van12.00 tot17.00 uur!
ook voor
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Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

Gratis parkeren

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

Vertrouwd onderhoud bĳ
Autovakmeester
Openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag:
van 08.00 tot 17.00 uur
zaterdag:
van 10.00 tot 14.00 uur

URKHOVEN

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

de Tongelrese
Keuken
Tagliatelle met gerookte forel
Ingrediënten
voor 4 personen
- 300 gr gerookte forelfilet
- 500 gr. tagliatelle
- 150 ml droge witte wijn
- 300 ml room
- 1 sjalot
- 3 teentjes knoflook
- 1 courgette
- 3 takjes dille
- 2 eetl. olijfolie
- Peper en zout

Bereiding
1 Pel en snipper de sjalot en de knoflook. Spoell de courgette en snijd
hem in kleine blokjes van 3 mm. Spoel de dille en schud goed droog en
verdeel deze in plukjes.
2 Fruit de sjalot en de knoflook glazig in de olijfolie. Blus met de witte
wijn en room. Breng op smaak met peper en zout en laat op een klein
vuur 10 tot 15 minuten inkoken.
3 Verdeel de forelfilet in stukjes. Meng ze met de courgetteblokjes door
de saus. Laat 5 minuten sudderen tegen de kook aan. Verwarm intussen
de borden.
4 Kook de tagliatelle beetgaar in gezouten water. Giet af en laat
uitlekken. Hussel de pasta door de saus. Verdeel over de warme borden
en werk af met de plukjes dille.

Eet smakelijk!
En blijf gezond!

Clasine en Jack
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activiteiten bij Orka

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

orka
uitgelicht
Het zijn nog steeds spannende tijden, maar we zitten niet stil. Binnen de huidige regels is er ruimte voor
activiteiten! Of bedenken we een alternatief, zodat we wel stilstaan bij onze favoriete feestdagen!
Lees snel verder!

Orka Dance gaat van start!

Goed nieuws! Er hebben zich al ruim 20 kinderen
aangemeld voor dansles, dus we gaan van start. Wil je
ook nog komen dansen, laat het dan weten via
orkadance@orkacentrum.nl

OKTOBER 2020
Beste Halloween-ers!
In deze bijzondere tijd krijgen we helaas geen veilige
Halloweentocht geregeld. Maar we slaan Halloween
natuurlijk niet over! Speciaal voor jullie hebben we
een kleurplaat waar je prijzen mee kunt winnen!
Doe de kleurplaat vóór 29 oktober in de brievenbus
van Orka, Broekakkerseweg 1.
Dan komen we 30 oktober tussen 18.00 en 20.00
uur de 10 winnaars een prijs thuisbrengen!

We gaan meerdere (kleine) activiteiten organiseren. In oktober zijn er 2 gepland. Belangrijk is
dat we per activiteit een maximum aantal
deelnemers plaats kunnen bieden in verband
met de RIVM-richtlijnen. Daarom dien je je van
tevoren in te schrijven via
info@orkacentrum.nl of schrijf je in op dinsdagavond bij Orka.
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan
graag afmelden in verband met het kleine aantal
beschikbare plekken.
Zaterdag 10 oktober Muziekkwis: Swingend op
je stoel en kwissen maar!!

?

ee
Doe jij m

Vrijdag 24 oktober Spelletjesavond: Op gepaste
afstand toch gezelschapspelletjes doen!

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
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Naam:….........................................................................
Adres:….........................................................................
Leeftijd:…......................................................................
Lever deze kleurplaat in vóór 29 oktober in de brievenbus van Orka, Broekakkerseweg 1.
Op vrijdag 30 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur komen we de 10 prijswinnaars hun prijs thuisbrengen.
Griezelige groeten!
33

Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

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.

6 stuks

8,95

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

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

www.primera.nl

BEWEGEN IS GEZOND

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd 2

12-08-19 14:36

Kom sporten onder
deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur
bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
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CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

...even naar Primera

momenten met
Hart, ziel en handen
DE GELOOFWAARDIGE HOFNAR

Een oud verhaal:
door Wim van de Wiel

In het koninkrijk der fabelen was er voor elk departement een minister, één departement echter werd
bestuurd door minister Grapper, de Hofnar.
Deze koningsdienaar genoot groot aanzien zowel bij de koning, als ook bij zijn collega-ministers en
zijn medewerkers, de zg. boa-constrictors, die hem op handen droegen.
Daarnaast genoot hij ook het vertrouwen van de gegoede burgers, van de aso’s en van alle eerlijke
clowns.
Eens was ‘t land zwaar getroffen door een pandemie en
werkloosheid, maar Grapper bestuurde zijn
departement, recht door zee en consequent in zijn
grappen en grollen.

Maar hofnar Grapper leed aan een groot persoonlijk
drama: door het noodlot was hem zijn ‘muze’ ontvallen.
Hoewel hij eenzaam, verdwaasd en verdrietig door het
paleis dwaalde, hield hij sterk en plichtsgetrouw zichzelf
en zijn medeministers op het rechte spoor. Ook was er
in deze onzekere tijd van crisis aan het hof een gespannen en geladen sfeer tussen raadgevers en navolgers,
tussen schreeuwers vóór en roepers tégen. Ieder deed
zijn best de crisis te bezweren en hofnar Grapper strooide ruimhartig met ‘boete-bon-bons’.

Op een mooie zomerse dag was zij daar: een nieuwe
muze, een fijne lieve vrouw met wie hij trouwen zou.
Dit zette kwaad bloed bij de zwarte ridder, genaamd ‘de
kruiper’. Belust op eerzucht en geld had deze met zijn
kijker en wapen al menig minister en koningskind ten
gronde gericht.
Op de dag van het huwelijk sloop ‘de kruiper’ door de
struiken om de hofnar te kunnen betrappen: “Zou hij
zijn eigen regels met voeten treden?”
Jazeker, met zijn in brutaliteit genomen foto’s nagelde
hij de hofnar aan de
schandpaal. “Hij had
immers zijn eigen
regels geschonden!”
Zelf had de hofnar
de hand van zijn
nieuwe vrouw
vastgehouden en de
ring van trouw aan
haar vinger geschoven. En och arme, daar was nog een
liefdevolle omarming met zijn schoonmoeder.
Voor de hoeders van land, voor de roepers en de
nagalmers was minister hofnar Grapper hun schietschijf
geworden. “Door die ene knuffel verliest de nar zijn
geloofwaardigheid, wij staan al klaar, stenigen maar!”
Onthutst en diep bedroefd toonde hofnar Grapper diep
berouw. Hij zwoer opnieuw trouw aan plicht en wetten,
maar bovenal trouw aan zijn nieuwe muze. En zij samen
leefden nog lang en gelukkig.
Toch, de wereld is niet mooi: van tijd tot tijd bleven
de roepers en de nagalmers schreeuwen en sloeg “de
kruiper” weer zijn slag.
En hoewel zijn gezicht betrok en zijn grappen verstomden, bleef hofnar Grapper plichtsgetrouw zijn taken
uitvoeren.
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van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 4 oktober 10.00 uur ds Elbert Grosheide
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds Elbert Grosheide
Zondag 18 oktober 10.00 uur ds Tjalling Huisman
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds Tjalling Huisman
Zondag 1 november 10.00 uur ds Elbert Grosheide/ds
Tjalling Huisman,
Zondag 8 november 10.00 uur ds Elbert Grosheide
Bij de diensten
Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus en
het aantal besmettingen hebben we het aantal
bezoekers van de kerkdiensten nog niet kunnen verhogen. Maximaal 30 bezoekers exclusief dienstdoende ambtsdragers, kosters en technische
ondersteuning kunnen we in de kerk toelaten bij het
aanhouden van 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen.
De gemeentezang wordt door 2 gemeenteleden
verzorgd, omdat we als gemeente nog niet
gezamenlijk mogen zingen.
De afgelopen zondagen hebben we, naast de
gebruikelijke geluidsuitzending, ook gewerkt aan het
uitzenden van de dienst in beeld. Dit ter voorbereiding op het wekelijks uitzenden (streamen) van de
dienst met een vaste opstelling. Beslissingen hierover
worden binnenkort genomen.
Wanneer u de kerkdienst thuis wilt volgen kan de link
gevonden worden op de website van de kerk.
Ds. Tjalling Huisman
Voor een nieuwe predikant in een voor hem nieuwe
omgeving is het een drukke tijd. Naast het vinden van
de weg in zijn nieuwe stad is het ook een tijd van het
leren kennen van de gemeenteleden. Daarom maakt
hij afspraken met veel gemeenteleden om een brede
kijk te krijgen op wat er leeft.

Bezoeken van de kerkdiensten.
Vanaf zondag 12 juli zijn er vieringen met gemeenteleden in de Ontmoetingskerk.
• We kunnen met maximaal ca 30 bezoekers in de
kerkzaal en daarboven 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.
• Na afloop van de dienst wordt er geen koffie gedronken.
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk zijn te volgen
via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Contextueel Bijbellezen
De laatste jaren is er mede op initiatief van Kerk in
Actie gepleit voor het zogenoemde contextuele
Bijbellezen. Het is een methode die voor een groot
deel is overgewaaid uit Latijns Amerika.

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: J aap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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Bijbellezing wordt onmiddellijk gekoppeld aan de
context waarin gelezen en gewerkt wordt. Een
analyse wordt gemaakt van de werkelijkheid waarin
men leeft en tracht die in verband te brengen met de
bijbelse getuigenissen en verhalen. Het bijbelgebruik
krijgt daarmee diepgaande betekenis. Het Woord
blijft niet boven de dagelijkse werkelijkheid zweven,
maar gaat daar rechtstreeks op in.
Vaak sluit dit Bijbellezen direct aan bij de concrete
(diaconale) inzet in de samenleving en daagt daar
ook toe uit.
In het kader van dit artikel zou het dan kunnen gaan
om de Bijbel als inspiratiebron voor het stem geven
aan de profetische verontwaardiging over de structurele ongelijkwaardigheid ten aanzien van kansen
en middelen. In het verlengde daarvan kan zorg geuit
worden over het filantropische eenrichtingsverkeer
en een zoektocht kunnen ondernomen worden naar
wederzijdsheid. Natuurlijk is er altijd het gevaar om
de Bijbel te laten “buikspreken” in het verlengde van
onze opvattingen en verlangens. De profetische stem
dient zelf ook onder profetische kritiek te staan om
niet te ontsporen.

Bevrijding
Wie is God? “Kijk naar Jezus. Dat is toch het belangrijkste”.
In Lucas 4: 14 – 19. benoemt Jezus zijn opdracht.
Hij zegt daarin: ‘De Geest des Heren … heeft mij
gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend
te maken…’ “Dat is, als het goed is, verweven in de
christelijke cultuur: dat gevangenen worden bezocht
en blijven meetellen. Zelf kun je ook gevangene zijn,
gevangen in het web van verwachtingen van jezelf,
eisen van de ander etc. Bevrijding kan hier gelezen
worden als de sleutel tot het lezen en begrijpen van
de Bijbel”. Dan gaat het niet (alleen) om een directe
bijbeluitleg, maar om meditatief bijbellezen.

Katholieke kerkdiensten

In augustus is in onze parochie overleden
Christ van de Nobelen in de leeftijd van 85 jaar.
Op 3 september was de uitvaart van Nellie van den
Berg. Zij werd 88 jaar.
Op 6 september is gedoopt: Gaby Goossens.

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid
van Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten
geplaatst.
Overzicht diensten:
Er mogen 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.

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

Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Meer informatie over onze parochie vindt u
op de website www.parochiesintjoris.nl.

CONTACT
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl
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Hurkmans
Dakbedekking
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
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040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25 Eindhoven
info@hurkmansdakbedekking.nl

Tongelre
Verleden en heden

‘t Hofke van voor 1942 want toen is de boerderij rechts vooraan afgebrand. Aan het eind rechts, het begin
van de Peelweg met de boerderij van Saris. Links daarvan, aan ‘t Hofke, een landarbeidershuisje in de
schaduw van twee lindebomen.
Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen.

De situatie nu. De Peelweg is verdwenen evenals het landarbeidershuisje.
Nu staat er Residentie ‘t Hofke voor senioren. Eén lindeboom nabij de ingang van dit
appartementencomplex herinnert, naast enkele andere panden, nog aan de situatie hierboven.
Foto: Paul Brans
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

Kolibrie
Foto: Anita Hammer
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door de tijd tijdens de Kinderboekenweek
Dit jaar gaan we tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober terug in de tijd en verdwalen
we in verschillende werelden. Het thema is ‘En Toen?’ In de bibliotheek is er van alles te beleven, maar ook online kun je op onderzoek uit.
Ga je mee schatzoeken of maak je liever je eigen harnas?
Leer schilderen volgens de traditionele Afrikaanse Ndebele
techniek of kom samen in Minecraft een Middeleeuwse burcht
of Romeinse stad ontwerpen. Proef de huisgemaakte dino-cakejes in het Bibliotheekcafé en bouw fantastische uitvindingen in
de Makersplaats!
Gevarieerd programma
Er zijn workshops voor kinderen van verschillende leeftijden tussen de 0 en 12 jaar, zowel in Eindhoven als in
Waalre. Zo kun je bijvoorbeeld:
- Leren ontwerpen in de videogame Minecraft
- Kijken naar Theater van Loet, gebaseerd op het boek ‘Oma Vogeltje’ van Benji Davies.
- Leren handletteren en striptekenen.
- Worden voorgelezen in het Engels en Perzisch -met als thema geschiedenis.
- In de Adventure Club met een spelleider een offline spel beleven, gebaseerd op het bekende
Dungeons and Dragons.
En nog veel meer!
Kinderen gratis lid
Wist je al dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de bibliotheek? Gun je kind de leukste boeken en leg daarmee
de basis voor een leven lang lezen en leren met plezier. Er valt een wereld te ontdekken in de bieb.
Praktische informatie
De Kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober. Kijk op www.bibliotheekeindhoven.nl/kinderboekenweek voor het volledige programma.
Let op; voor de meeste activiteiten moet je je aanmelden.
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rondom de
Wasvenboerderij
Na een hele warme zomer is de herfst nu echt begonnen. De dagen worden korter, de bomen kleuren geel, rood
of bruin en laten hun bladeren vallen. Appels kunnen worden geplukt, noten geraapt en paddestoelen schieten
als… eh…. paddestoelen uit de grond. Een prima tijd om naar buiten te gaan voor een heerlijke wandeling en je
te verwonderen over het mooie natuurschoon.
Behalve om te wandelen kun je natuurlijk ook in oktober weer bij het Wasven terecht voor allerlei leuke activiteiten. Nog steeds vinden die 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.
Oogsten in de herfst
In onze Tuinderij wordt nog steeds
volop geoogst, méér dan we zelf in onze
Gasterij gebruiken. Prei, peen, pompoen,
pastinaak, paprika, palmkool, allemaal
groentes die in de herfst geoogst
worden. Als je een abonnement neemt
op onze groentepakketten krijg je daar
altijd een recept bij van onze eigen koks,
èn af en toe iets lekkers van de bakkerij.
Kijk voor informatie op onze website
www.wasven.nl.

Planning activiteiten oktober
Green Friday

Vrijdag 2 oktober 18:00 - 21:00 uur

Natuurwerkochtend

Zaterdag 3 oktober 9:30 - 12:30 uur

Green Friday

Vrijdag 9 oktober 18:00 - 21:00 uur

Green Friday

Vrijdag 16 oktober 18:00 - 21:00 uur

Natuurwerkochtend

Zaterdag 17 oktober 9:30 - 12:30 uur

Paddenstoelenwandeling

Zondag 18 oktober 10:30 - 12:30 uur

Bakthema-ochtend: de PEE
erin!
Green Friday

Woensdag 21 oktober 10:00 - 11:30 uur
Vrijdag 23 oktober 18:00 - 21:00 uur

Natuurwerkochtend voor groot en klein
Op de eerste en derde zaterdag van de maand organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven de Natuurwerkochtend. Er zijn altijd volop
leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasvenboerderij!
Het zou geweldig zijn als je ook komt helpen onze gezamenlijke leefomGreen Friday
geving nog mooier te maken. Natuurlijk is gepaste kleding die bij het
De hele zomer toverden onze koks op de stoerdere werk hoort gewenst. Er is meer dan genoeg ruimte om 1,5
vrijdagavond de lekkerste gerechten uit
meter afstand te houden.
de Green Egg met biologische groenten
Wie mee wil helpen is van harte welkom, we verzamelen bij de Schop.
uit onze eigen moestuin en producten
Er wordt gewerkt van 9.30 uur tot 12.30 uur. In de pauzes is er koffie
van lokale leveranciers.
of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij. Voor meer informatie:
In oktober worden de dagen korter en de natuurwerkgroep@wasven.nl.
avonden kouder. Toch kunnen
onze gasten op vrijdagavond
genieten van het buffet, ook
weer met de heerlijkste
gerechten van de Green Egg.
Maar eten doen we binnen,
in de Gasterij.
Voor informatie over het menu
en om te reserveren, ga naar
onze website www.wasven.nl.
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Paddestoelenwandeling (voor gezinnen met kinderen)
Al 13 jaar lang zetten we ons in om kinderen wegwijs te maken in de natuur met allerlei thema`s daarover, wat natuurlijk
ontzettend leuk was en eigenlijk nog is maar tijden veranderen,
en zo ook voor de natuurthema-avonden voor kinderen.
Maar niet getreurd! We gaan natuurthema-ochtenden en -middagen
organiseren, vaak met een wandeling in de buitenlucht. Op zondag 18
oktober starten we met een paddestoelenwandeling. Inloop vanaf 10.00
uur bij de boerderij en om 10.30 uur vertrekken we. De wandeling duurt
tot ongeveer 12.00 uur en daarna schuiven we aan voor een heerlijke
huisgemaakte bospaddenstoelensoep.
De wandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen. Deelname is € 5.50
p.p. Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website
www.wasven.nl.
Bakthema-ochtend: de PEE erin!
In de herfstvakantie is er op woensdagmorgen
21 oktober een bakthema-ochtend in het kader van de
themaweek “de PEE erin”.
Bak je mee? Het is voor (alleen) kinderen van 6 tot 11
jaar. Er zijn vrijwilligers aanwezig om de kinderen te
begeleiden.
De bakthema-ochtend wordt gehouden in de Schop.
Kijk voor meer informatie en reserveren op onze website
www.wasven.nl.

Na de herfst volgt … wintertijd
De Wasvenboerderij gaat met de seizoenen mee. Onze bakkers
beginnen alvast plannen te maken voor sinterklaas-speculaas
en kerstgebak. En we bedenken welke duurzame producten we
kunnen verwerken in de kerstpakketten die bedrijven bij ons
bestellen voor hun medewerkers.
Vanaf Zondag 25 oktober gaat de wintertijd alweer in, ruimen
we ons terras op en gaan we een uur eerder dicht. Kijk voor
actuele openingstijden op onze website www.wasven.nl.

Meer informatie
De informatie in deze rubriek kan verouderd 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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Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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.
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ronstextieldrukkerij.nl
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Toneelvoorstelling bij Carte Blanche
Op 4, 5 en 6 september speelde Carte Blanche de voorstelling “Het kleine meisje”. Deze voorstelling is gebaseerd
op het boek van Philippe Claudel “Het kleine meisje van meneer Linh”. Het verhaal gaat over een oorlogsvluchteling
die met zijn kleindochter per boot in Nederland aankomt. In zijn beleving is alles er grijs, zelfs de soep is grijs en
smakeloos. Hij mist de geuren en kleuren van zijn land. Zijn belangrijkste taak is de verzorging van zijn kleindochter;
zij moet een goed leven krijgen (haar ouders zijn omgekomen in de oorlog).
Als hij gaat wandelen met de baby ontmoet hij de “dikke” man, die ook alleen is sinds zijn vrouw is overleden. Beiden hebben te maken met een groot verlies. De mannen raken aan de praat zonder dat ze elkaars
taal begrijpen. Toch ontstaat er een warme vriendschap tussen hen. Emoties kun je ook “lezen” op iemands gezicht en de toon van de stem vertelt je over iemands gemoedstoestand. Hun leven krijgt weer zin.
De theaterruimte is sfeervol ingericht met inachtneming van
de coronamaatregelen. Twee decorstukken versterken het
spel. Ze worden telkens zo verplaatst, dat het past bij de scène
die gespeeld wordt. Het spel van Stefan Jung en Gerard
Luijkenaar, onder regie van Liesbeth Reeser, is ontroerend en
van hoog niveau. Het gulle applaus was zeer verdiend.
In november worden er twee nieuwe voorstellingen
opgevoerd in het theater op Sectie C.
Informatie en kaartverkoop via website carteblanche.nu.
Ans Verheijen.

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
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Op zoek naar Eindhovens schrijftalent
Word jij de nieuwe Stadsschrijver van Eindhoven? In het thema ‘Vrijheid’ dagen de Bibliotheek Eindhoven en Boekhandel Van Piere lokaal literair talent uit om het beste korte verhaal te schrijven.
Lokaal talent dient gestimuleerd te worden. Vandaar dat in 2016 de ‘Prijs voor Eindhovens Schrijftalent’ in het leven
is geroepen. Anja Frieling won de afgelopen editie met haar verhaal De perfecte kluisroof. Dit jaar gaan we opnieuw
op zoek naar een nieuwe Stadsschrijver.
Vrijheid
In deze turbulente tijden is het thema van dit jaar: Vrijheid. Wat is vrijheid en wat betekent dit voor jou? Heeft de
coronacrisis (jouw) vrijheid beïnvloed? Wat staat ons nog allemaal te gebeuren de komende tijd en hoe behouden
we onze vrijheid?
Prijsuitreiking
Om mee te dingen naar de prijs, dient de inzending voor 1 december 2020 binnen te zijn. Tijdens een feestelijke
avond op donderdag 28 januari 2021 wordt in Natlab de winnaar bekend gemaakt. De juryvoorzitter is schrijver en
scenarist Manon Uphoff. De beste verhalen worden opgenomen in een bundel die tevens op deze avond gepresenteerd wordt. De bundel krijgt de titel van het winnende verhaal.
Meer informatie op www.bibliotheekeindhoven.nl/stadsschrijver.
Praktische informatie en voorwaarden
- Inzenden voor 1 december 2020.
- Lettertype: Times New Roman.
- Puntgrootte 12
- Eenvoudige doch goed leesbare opmaak.
- Het betreft een kort verhaal, proza.
- Het is in het Nederlands geschreven.
- Het aantal woorden bedraagt tussen de 1.000 en 5.000.
- Deelnemers mogen maximaal één verhaal insturen.
- Het verhaal is niet eerder gepubliceerd als zelfstandige uitgave, in een bundel of tijdschrift.
- De schrijver woont in Eindhoven of omgeving.
- Mail je verhaal naar schrijfprijseindhoven@gmail.com.
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Orteliusweg 14
Eindhoven

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.

tel: 06-10150651
tel: 040-2820544
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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

Fysiotherapie bij COPD (en astma)

gezond en Wel

REATTACH, als praten niet meer helpt ….of te
belastend is ………….
ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten. De kracht van ReAttach is dat de focus niet ligt op
het herbeleven van gebeurtenissen, maar op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing. Hierdoor wordt ReAttach therapie vaak ervaren als een prettige en ontspannende
interventie.
ReAttach is een laagdrempelige individuele therapievorm, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Tijdens de therapie wordt gewerkt aan het zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in het leven en er wordt geleerd om spanning en gebeurtenissen te relativeren. Denkpatronen die
een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door
beter passende patronen.
De behandeling is veilig en kortdurend. De therapeut trommelt met beide handen op een lichte ritmische wijze
op de handen van de cliënt. Hierdoor wordt de sensorische integratie gestimuleerd en het oxytocine gehalte
verhoogd. Tegelijkertijd worden denkopdrachten gegeven. De therapeut helpt door het stellen van vragen bij het
ophalen van gevoelens, indrukken en gebeurtenissen om deze vervolgens op een snelle
en milde manier te verwerken. Tijdens de behandeling hoeft er niet gepraat te worden.
De informatie speelt zich intern af. Er is ook geen sprake van een herbeleving.
De verwerking wordt ervaren als nauwelijks merkbaar en de behandeling zelf als niet
belastend.
Voor wie geschikt? ReAttach is vooral geschikt voor mensen die aangeven dat hun
hoofd ‘vol’ zit, of nog last hebben van gebeurtenissen uit het verleden.

Ook kan ReAttach ingezet worden bij:
- faalangst
- burn-outklachten
- hardnekkige, negatieve (denk)
patronen
- chronische vermoeidheid
- moeite met prikkelverwering (ook na hersenschudding of whiplash)
- SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten),
- angststoornis en depressieve stoornis
- trauma’s (in het verleden of recent)
- snel overprikkeld raken (geluid, drukte)
- moeite met concentreren of onthouden
- persoonlijkheidsproblemen
- PTSS
CONTACT
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo), 5641 CB Eindhoven
Telefoon: 040-2813463 / 06-44109579
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl

Bij chronische posttraumatische
stressklachten is ReAttach zeer
geschikt, omdat het niet nodig is om
de traumatische gebeurtenissen
opnieuw te herbeleven. Door de
ReAttach interventie kan deze
informatie, of lading, verwerkt
worden en kan er meer ontspannen
en helder worden gefunctioneerd.
ReAttach kan onderdeel zijn van een
normale (oefentherapie) behandeling en de kosten vallen onder de
aanvullende verzekering. Het aantal
sessies is afhankelijk van de klacht en
gemiddeld zijn er 5 sessies nodig.
Herkent u deze klachten of zijn
er vragen naar aanleiding van dit
stukje, dan kunt u contact met mij
opnemen.
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Pagelaan woordzoeker
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AANLIJNEN
ACHTERHOUDEN
AFKOMEN
ARTERIE
BERGLEEUW
BOUWTECHNISCH
BUURVROUW
DISSONANT
EETCAFE
EFFECTIEF
ELEKTRICITEIT

ETENSBAK
GEWIN
HAPPEN
HATELIJKHEID
HENGEL
HONDS
INZEPEN
KRIBBE
LATER
LICHTSTERKTE
MELEE

MINIMUMTARIEF
MODUS
NASTREVEN
NOMADE
ONSCHERP
PAARDENDIEF
PRIEGELEN
SPOEDGEVAL
STABIJ
STENG
STILSTAND

STRAATNAAM
TETTEREN
THEETANTE
TUSSENDEUR
ULTRA
WEGGEDEELTE
ZEEREIS
ZUIDWEST

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN LIMBURG
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 10 oktober in het
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door
Jumbo Pagelaan Eindhoven.
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De oplossing van vorige maand is ’OEZBEKISTAN
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Yves Willems, Hageheldlaan 32
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

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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Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
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

RICHARD TAPPEL
Ministerlaan 2-a | 5631 NC Eindhoven
T +31 (0) 40 281 41 50 | E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl
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