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

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

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
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
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Groothandel & opleiding
Nagelstyling

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven
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Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
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5641 JA Eindhoven
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maken van een
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van de Redactie
“Wat bezielt je om zooi te
dumpen?

zakjes of wat dan ook, zomaar ergens
neergooien. En als die jeugd straks
kinderen heeft, dan zien die kinderen
hun ouders nooit de straat of berm
Deze geen schoonheidsprijs
verdienende zin, prijkte in september als afvalbak gebruiken. Zij geven het
goede voorbeeld en dan gaat het goed,
boven een krantenbericht in het
Eindhovens Dagblad. Het was World het moet van de ouders uitgaan. Als
zij hun taak wat dat betreft serieus
Clean Up Day. Welluidende mooie
woorden passen niet bij het probleem nemen, dan zie je bij het verkeerslicht, in de berm, in het bos of het
dat in dit artikel in de krant aan de
park geen troep. Dan kunnen we
orde wordt gesteld. De gevoelens
allemaal genieten van een mooie
van de vrijwilligers, die bereid zijn
om weer in actie te komen, worden natuur en schone leefomgeving,
want die is belangrijk voor je eigen
daarin heel goed weergegeven.
welzijn en dat van anderen.
Het blijft je verbazen dat deze acties
Dus ouders, geef het goede
nog altijd nodig zijn. Men schijnt
voorbeeld!!!
nog steeds niet te weten dat het
niet normaal is om afval zomaar
Voordat u nu verder leest nog even
ergens neer te gooien. Gelukkig
het volgende betreffende de
zijn er telkens weer ontelbaar veel
inzameling. Ook al ging het wat
vrijwilligers bereid de rotzooi van
een ander op te ruimen. Als de dag anders dan we gewend waren:
Lezers bedankt voor de gulle gaven,
daar is staan groot en klein, jong
jullie hebben ons niet teleurgesteld,
en oud klaar om gewapend met
op blz 5 leest u meer hierover.
prikstokken, grijpers en vuilniszakken hun leefomgeving van het
zwerfvuil te verlossen. De jeugd,
die tijdens zo’n actie meehelpt,
zal geen blikjes, papiertjes, plastic

Foto van Wies van Dijk - Zwarte Roodstaart

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
088-8765151
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Jan Bijnen

afspraak kunt u bellen
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naar 06-46031078

3

Beste lezers,

Bergen Taxi eindhoven

Namens de werkgroep en de vele vrijwilligers van ons Wijkblad , heel hartelijk dank voor de financiële
steun die wij van u mochten ontvangen via uw vrijwillige bijdrage.

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

Velen van u hebben de moeite genomen om de envelop op een van de door ons aangegeven adressen
in de brievenbus te doen.

En een groot aantal van u heeft een bedrag per bank overgemaakt.
Wij hebben dan ook tot nu toe in totaal ruim €7100 kunnen bijschrijven op onze rekening.
Voor ons een teken dat ons Wijkblad door u als lezers zeer gewaardeerd wordt.
Het zorgt er ook voor dat wij met veel plezier en motivatie doorgaan om u maandelijks te voorzien van informatie en
van mooie verhalen en foto’s uit ons mooie Tongelre.

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Nogmaals bedankt.
De werkgroep en alle vrijwilligers.

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

In memoriam,
Bal Verhulst
Bal, ook wel Balleke werd geboren als 2e zoon in
het gezin van Jan Verhulst en Door Sengers aan de
Balistraat in Eindhoven tegenover De IJzeren Man.
meer dan

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

Voetbal was zijn passie en dat deed hij zeer verdienstelijk bij VV Tongelre. Hij heeft nog mooie herinneringen kunnen ophalen in een interview door de club
ter ere van het 100-jarig bestaan. Hiermee was hij
zeer vereerd. Na zijn pensioen is hij veel gaan fietsen
met vrienden. De sponsortocht naar Tours voor de
glas-in-lood ramen voor de kerk, en later veel tochten
in Nederland en België. Ook na zijn trouwen bleef
hij in Tongelre. Van de Wolvendijk naar de Bloemfonteinstraat en van daar in 1981 weer terug naar
‘Ouw Tongelre’ , naar de Merckthoef. Hier ‘heurde ie
thuis’. Tot het laatst is hij hier mogen blijven, dat was
ook zijn wens. Bal was ‘zunne moie mens’ zei laatst
iemand, een geliefd mens ook die we vreselijk gaan
missen. Wat blijft zijn de mooie herinneringen aan
Bal, een echte Tongelrenaar.
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de wisselpen door
Lian van Hout

Wie zich wel eens heeft afgevraagd wie die lange blonde vrouw is die
zo vaak zonder hond wandelingetjes door de wijk maakt, dat ben ik
dus. Makkelijke schoenen aan en even een frisse neus halen, dat vind
ik heerlijk. Vandaar dat ik nogal eens te vinden ben op de Loostraat
en het Van Goghpad. Liefst na vijf uur, want anders kom ik meer honden tegen dan mij lief is.
Wie al wat langer in oud-Tongelre woont, kent mij misschien als Boog-moeder. Onze tweeling Thomas en Marleen heb ik daar al die jaren naartoe gebracht en ik was
ook een tijdje brigadier bij de witte school, een niet ongevaarlijke vorm van ouderparticipatie. Wie herinnert
zich trouwens nog de herdertjestocht die de Boog een
aantal jaren organiseerde? Wat was dat onvergetelijk
en wat hebben we een kou geleden met Petra en Frank
Bierkenz toen wij als herder verkleed de hele avond alle
langskomende kinderen moesten verwelkomen.
Van oorsprong kom ik niet uit Tongelre, maar uit Bergeijk.
Hoe kwam ik dan in Tongelre terecht? Eerlijk gezegd een
beetje per ongeluk. Ik had mijn man Hans Oostendorp
ontmoet tijdens een vakantie op Sicilië. Heel romantisch
natuurlijk, maar in praktisch opzicht wat minder, want
hij woonde in Amsterdam. Ik woonde toen al heel lang
in de Eindhovense binnenstad. Na een jaar lang op en
neer gereisd te hebben in de weekenden, besloten
we dat we in Eindhoven samen een huurhuis zouden
zoeken. Binnen een maand, nu niet meer voorstelbaar,
hadden we een huis in de Kluizenaarstraat. Dat was in
1992 in een bloedhete zomer.
Ik wist eigenlijk niet wat me overkwam, dit ‘dorp’ was
dorpser dan het dorp waar ik vandaan kwam. We
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hadden nog het winkeltje van Francien, waar je altijd
goed op de uiterste houdbaarheidsdatum moest letten,
maar waar je ook altijd gezellig een praatje kon maken.
We hadden de melkboer die met zijn SRV-wagen langs
de deur kwam. En we hadden de sinterklaasvereniging
die in oktober met een sok (of verzin ik dit nu?) langs
de deur kwam om geld op te halen voor de tour van
Sinterklaas. De Sinterklaas met zijn paarse schoenen,
die alle kleine kinderen even op het paard hijst (dat zal
dit jaar wel anders zijn, ben ik bang). En dan tot slot
fietste ik een keer langs de kerk en zag ik een historische
figuur op een paard met (in mijn herinnering) kruipende
mensen eromheen die allemaal een stuk van zijn mantel
kregen. Vendelzwaaiers erbij. Het plaatje was compleet.
Sint Martinus hoorde ik achteraf.
Wij voelden ons in dit dorp meteen thuis, vlak bij de
stad maar toch in een landelijke omgeving. Onze kinderen groeiden er op en ik werkte in die tijd als freelance
communicatieadviseur onder andere bij Nolte aan de
Daalakkersweg, dat kort daarop overgenomen werd
door Stork. Voor de drie Stork-bedrijven aan de Daalakkersweg heb ik zo’n 15 jaar gewerkt. Ik maakte onder
andere de personeelskranten, waarvoor ik medewerkers
uit het bedrijf, maar ook op locatie interviewde. Dat
bracht mij op veel ongewone locaties zoals boven op de

Amercentrale en in het binnenste van de spoortunnel in
Best, toen die nog niet gereed was.

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.

In 2007 kwam er een huis te koop in onze straat, recht
tegenover onze achterpoort. We hoefden niet lang na
te denken. We kochten het huis en hebben met de hulp
van veel buren lopend de verhuizing gedaan. Uniek.
Intussen begon het communicatievak een beetje te
knellen. Steeds vaker werd er gevraagd om online marketingstrategieën en dat was niets voor mij. Door mijn
studies Nederlands en Taal- en Literatuurwetenschap
was taal altijd de basis van mijn werk, maar ik moest nu
steeds vaker andere dingen doen. Toen heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Ik ben op mijn 55ste
nog een educatieve master gaan doen om mijn eerstegraads bevoegdheid te halen en nu werk ik alweer een
jaar of tien tot grote tevredenheid als docent Nederlands op het Sondervick College in Veldhoven. In dit vak
kan ik alles kwijt wat ik leuk vind: ik ben bezig met taal
en literatuur, ik heb jonge mensen om mij heen voor
wie ik misschien iets kan betekenen, en ik heb een grote
mate van autonomie, voor mij heel belangrijk.
Nu zeggen mensen vaak tegen mij: wat zal dat zwaar
zijn met die pubers (ik geef vooral les in de bovenbouw
havo/vwo), maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Jongeren worden vaak als groep veroordeeld omdat
ze geen manieren zouden hebben, omdat ze lui zijn
en verwend, en altijd maar op hun telefoon zitten.
Mijn ervaring is echt anders. Als je een band met
jonge mensen opbouwt, word je nogal eens verrast
door hun betrokkenheid en goede wil. Een voorbeeld,
niet om sentimenteel te doen: mijn man is op dit moment ernstig ziek. Ik heb daarom aan het begin van het
schooljaar al mijn leerlingen gevraagd om in mijn lessen
een mondkapje op te doen. En dat doen ze allemaal,
elke les.
En dan tot slot nog even terug naar Tongelre: in de
Kluizenaarstraat waar wij wonen, worden wij al een
half jaar lang ontzettend ondersteund door verschillende buren omdat mijn man nu ziek is. Er is veel betrokkenheid, ik krijg pannetjes soep, en regelmatig hele
maaltijden. Ik hoef maar een kick te geven en
iedereen staat klaar om een boodschap te doen,
even te rijden of een ander klusje te doen. Ook
dat is typerend voor het dorpse karakter van
’t Hofke. Ik zou er niet meer weg willen.
Lian van Hout
Ik geef de Wisselpen door
aan Elizan van Ommeren
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Politie
Update
Spreekuur ‘t Hofke - Geestenberg

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

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).

Nu 10% korting op
SNS Verzekeringen
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.
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.
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tel.: 040-2818057
www.hairstylingdelano.nl

Zo ben ik bij een man terechtgekomen met dementie. Hij houdt erg van wandelen en dus nam ik hem en mijn
hond Pip vaak mee voor een wandeling door de bossen met aansluitend een terrasje. Het was echt supermooi
om te zien hoe hij hiervan heeft genoten.
Een andere man had de respectabele leeftijd van 97.
Hij had ondersteuning nodig in zijn laatste levensfase.
In korte tijd heb ik een speciale band met hem
opgebouwd en ik ben blij dat ik hem heb mogen
helpen. Wat een ervaring!
Ik ga graag door met het ondersteunen en een
glimlach toveren op het gezicht van de mensen!
Dus ben of ken je iemand, die wat extra hulp
kan gebruiken, een wandeling maken, een
boodschap doen, samen naar een museum,
klusjes in de tuin of iets dergelijks.
Bel of mail me gerust voor
een vrijblijvende afspraak!
Wendy Klinkhamer
Tel: 06-21275356
Email: wendy1412@live.nl

Jouw Haar is Onze Passie

5642 RK Eindhoven

‘t Oude Raadhuis
Orka

Corona heeft op iedereen een grote impact gehad en nog steeds. Hierdoor ben ik de afgelopen maanden als mantelzorger aan het werk geweest. Ik heb het werk als zeer bijzonder, dankbaar en fijn ervaren.

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

Dirigentplein 85a

4 november 2020		
2 december 2020		

@wijkagentMichael_Eindhoven
Michael van Aarle (Geestenberg)

Samen door Corona

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

Individuele begeleiding naar innerlijke balans,
meer energie en mentale rust.
Korte kennismaking gratis.
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

Sinds afgelopen woensdag 2 september worden de spreekuren weer
door ons opgepakt. Afwisselend zullen wij elke 1e woensdag van
de maand van 14.30 tot 15.30 uur aanwezig zijn in
‘t Oude Raadhuis en activiteitencentrum Orka.

@wijkagentronald_eindhoven
Ronald van den Heuvel (‘t Hofke)

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
Eindhoven, Winkelcentrum Woensel 290
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Love Bird Shop
Tot eind december kun je Juul’s werk en werk van
andere Sectie C creatieve ondernemers kopen in
de Love Bird Shop. Te vinden in gebouw 8 (recht
tegenover Onterfd Goed). Let op: de shop is geopend op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Een kijkje in de werkplaats van VANTOT
Kunstenaar Juul Rameau op Sectie C
Ik ontwerp patronen die aansluiten op de natuur.
Het resultaat zijn vormen en constructies waarbij de
afmetingen of schaal er niet toe doen. Ik verzamel
patronen uit de natuur. Deze vind ik in botanische tuinen, natuurhistorische musea, in de bergen en ruige
natuurgebieden in Noord-Europa. Al mijn schatten
worden opgeslagen in mijn “Wunderkammer”, mijn
inspiratiebibliotheek.
Toch is mijn werk geen kopie van de natuur. Ik extraheer patronen totdat archetypen overblijven. Omdat ik met de hand ontwerp, ziet elk stuk er natuurlijk
uit. Als ik ze op een computer zou ontwerpen, zouden
de vormen te regelmatig en dus kunstmatig worden.
Natuurlijke plaats of rustpunt
Biophilia is het effect van de natuur op het welzijn en
geluksgevoel van de mens. Als je naar mijn werk kijkt,
treedt het Biophilia-effect in werking. Mensen graven
in hun onderbewustzijn naar herinneringen waarin
de patronen voorkomen. Dit herinnert hen aan die
dag in het bos of op het strand toen ze gelukkig en
ontspannen waren. Ik creëer een ‘natuurlijk rustpunt’
dat de bewustwording van de natuur en haar schoonheid versterkt, met als gevolg een duurzame betrokkenheid met de natuurlijke wereld om ons heen.
De dame met de verroeste kunstwerken
Nu ben ik mijn eigen metaalbewerkingsplek aan het uitbreiden. Een prachtige speelruimte waar ik met de hand
sculpturen kan vormen en construeren. De perfecte
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habitat om voortreffelijke combinaties te maken tussen
computergestuurde lasergesneden vormen en handvormen. Stevig materiaal en natuurlijke vormen kenmerken
mijn werk. Ik ben gepassioneerd over het buigen en
gaten maken in metaal en het verkopen van “verroest”
cortenstaal. Mijn grootste uitdaging: zachte en organisch
ogende vormen maken van stoer en hard metaal.
In de buurt
In 2019 heb ik een aantal grotere werken in en rondom Eindhoven geplaatst. Langs de grote werken maakte ik een fietsroute: Juul’s Tour d’art. van 40 km. Deze
route kun je downloaden via de site. Eén groot werk is
in de buurt. Op de Collse Hoefdijk in Nuenen realiseerde ik een werk voor Smeulders Interieurgroep. Ter ere
van 75 jaar bevrijding plaatste ik aan de Kanaalstraat in
Son en Breugel de ‘Poorten van Hoop’.
Dit zijn uiteraard gigantische werken maar ook voor
bij jou in de tuin of het balkon maak ik natuurjuweeltjes! Je kunt deze komen bewonderen tijdens de landelijke atelierroute. Website www.juulrameau.com
Atelierroute
De landelijke atelierroute is op 14 en 15 november 2020. Diverse studio’s op het terrein zijn open.
Natuurlijk is een en ander afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden. Bij elk atelier zal
aangegeven worden hoeveel mensen er naar binnen
kunnen. Houd hiervoor de Facebookpagina van
Sectie C in de gaten.

Niet veel ontwerpers experimenteren op zo’n vooruitstrevende en eigenzinnige manier binnen de wereld van
verlichting als VANTOT op sectie C dat doet. Van led tot
zonnecel, Esther Jongsma en Sam van Gurp hebben zich
binnen hun studio VANTOT ontwikkeld tot ware lichtspecialisten. Van oorsprong creëerden ze innovatieve
ledverlichting voor interieurs, inmiddels schuiven ze op
naar veelomvattender projecten voor de openbare ruimte met hun innovatieve en intelligente straatverlichting
getiteld SUNSEEKER. Een 500 meter lange duurzame en
interactieve lichtlijn in het Victoriapark van Eindhoven als
een lampionnenslinger van lichtmodules. In SUNSEEKER
geven de ontwerpers de zon de rol van oplader en ze
laten design en technologie samenkomen in de natuur.
‘De wereld van straatverlichting is nog vrij conservatief’, merkten de ontwerpers. ‘Daar zetten wij met
SUNSEEKER een duurzaam ontwerp tegenover dat
een interessant spanningsveld oplevert: is het kunst?
Is het straatverlichting? Of is het iets minder definieerbaars ertussenin?’ De slinger van parapluvormige
lampionnen komt tegemoet aan de ambitie van de
gemeente om met het Victoriapark – dat in 2023 klaar
moet zijn- een energieneutraal park te creëren dat
de omliggende woningen van energie moet voorzien.
Met dit project laten de ontwerpers ons op een andere
manier nadenken over duurzaamheid door ons een
alternatief te laten ervaren, dynamische en poëtische
lichtontwerpen die voor verwondering en verbeelding
zorgen. Dat is de kracht van goed ontwerp en van experiment, waarbij creativiteit hand in hand kan gaan met
technologie.

Beleving overdag
De lampen in de SUNSEEKER kunnen zodanig worden
geprogrammeerd dat het licht feller wordt, kan dimmen
of van kleur kan veranderen. De onderkant van de ring
van de verlichtingsmodule, licht op als een lichtkring wanneer je in het park ligt of wandelt. Omringende bewoners
hebben van bovenaf een exclusief uitzicht op een subtiel
lichtspel. Zo valt er overdag ook iets te beleven.
Gids in de nacht
Daarnaast zorgt SUNSEEKER ervoor dat mensen zich hier
’s avonds veiliger voelen in het donker. De lichtstraat dient
als bewegwijzering, gids in de nacht en vormt een verbindende route van het centrum en station van Eindhoven
naar Strijp en het Philipsstadion.
Van Gurp en Jongsma hebben de afgelopen jaren samen
met een team van experts hard gewerkt aan de SUNSEEKER. Van ontwerp tot realisatie. Ze namen de rol
op zich van projectleider en bruggenbouwer tussen de
creatieve wereld en andere deelnemers als de gemeente
Eindhoven en de provincie Noord-Brabant en regionale
specialisten als bouwers, projectontwikkelaars, engineers
en zonnecellenleveranciers. Die samenwerking maakte
VANTOT in staat om nog betere en slimmere ontwerpen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dynamische
straatverlichting straks breder toegepast kan worden in
Noord-Brabant, maar evengoed in Nederland en de rest
van de wereld.
Viveka van Vliet
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Tongelrese
Natuurwijzer
Volop herfst in het land!

De bomen die een ander kleur jasje gaan dragen om
vervolgens uit te doen. Paddenstoelen van allerlei soorten en volop bessen, al dan niet eetbaar voor de mens.
Wat is het toch een mooi jaargetijde! De herfst is ook
echt zo`n seizoen om op pad te gaan in de natuur, om
bij thuiskomst een heerlijke kop soep te eten, nagenietend van al dat moois wat je onderweg hebt gezien.

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

Bij een beetje koude, zullen de vogels aan de bessen
gaan om hun maagjes te vullen met deze vitamines.
En dat is altijd een feest om te zien. Met allerlei kapriolen proberen ze soms de bessen van de takken te
plukken. Ook thuis in de tuin, maar dan moet je wel
iets eetbaars hebben staan in de hof.
Mocht je je tuin veranderen deze herfst of winter,
maak deze dan natuurvriendelijk. Zet er struiken in
die bes-dragend zijn. Deze bloeien in het voorjaar en
de zomer, waar de bijen en allerlei andere insecten
van smullen. In de nazomer en herfst dragen ze dan
bessen, of handfruit zoals appels of peren. Pruimen
doen het ook altijd goed. Als je zelf ook nog wat kan
oogsten, heb je er ook nog wat aan. Het is hartstikke
leuk om eigen gekweekt fruit te kunnen eten. Maar je
moet natuurlijk ook wat voor de vogels overlaten en
wie weet het valfruit voor een egel, als die in je tuin
kan komen.

Wil je je tuin vergroenen? Dat kan al heel simpel. Haal
bijvoorbeeld een tegel of wat bestrating weg en plant
er planten of struiken in.
Hoe meer planten in je tuin, hoe koeler het zal zijn
in de zomer. Heb je ruimte voor een boompje of
boom, dan is het effect nog groter. Kies je voor een
fruitboom, dan heb je 4 vliegen in één klap. Koeling,
biodiversiteit, iets eetbaars, het water kan weg de
grond in en het is toch véél mooier dan om tegen
beton aan te kijken.
“Ja maar, als ik een boom in mijn tuin zet, moet ik
bladeren vegen”, hoor ik al weer zeggen. Een beetje
beweging kan geen kwaad, toch? Er zijn ergere dingen in de wereld.
Onthoud dat een groene omgeving je onbewust
gelukkiger maakt en dat is mooi meegenomen.
Niet voor niets voel je je beter na een wandeling in de
natuur. Ik zou zeggen, als je kan, eropuit!
En ga je in de tuin aan de gang, informeer dan eens
bij het tuincentrum hier in Tongelre.
Met groengroet en hou je goed!
Kees van Grevenbroek

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

13

Herbestrating Daalakkersweg

Inspiratiesessie voor een lang,
gelukkig en gezond leven (gratis)

Omdat ik vaak op Sectie-C moet zijn viel me op dat de Daalakkersweg was afgesloten. Daar wordt nu hard gewerkt
aan een vernieuwd fietspad en de straat wordt herbestraat met de oude klinkers en dat doen ze met een prachtig
voertuig de zgn. Road Printer ECO. Hij print niet met inkt maar met klinkers. Hoop nou maar dat het straks geen
racebaan gaat worden met ernstige gevolgen, zoals onlangs nog is gebeurd. En dat er een golfbaan in Tongelre ligt
wist ik ook niet, haha.

naar het principe van de Blue Zones

John Muermans

Ik heb er een korte
videoclip van gemaakt.

Klinkt misschien als een sprookje. Maar dat is het niet!
• Zou jij je energieker willen voelen?
• Weet je niet goed meer welke voeding nu goed of slecht voor je is?
• Lukt het je maar niet om op je goede gewicht te blijven?
• Denk jij wel eens na over je leefstijl, maar weet je niet goed wat je moet veranderen?
• Zijn er wel eens momenten dat je denkt dat je niet het leven leeft dat je zou willen?
Is dit herkenbaar voor je? Kom dan naar de inspiratiesessie!
Je bent welkom voor de bijeenkomst op 10 november in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, Eindhoven.
We leggen uit wat Blue Zones zijn en wat jij daarvan kunt leren. Het wordt een interactieve bijeenkomst! We beloven je dat je aan het einde van de avond geïnspireerd de zaal verlaat.
We beginnen de bijeenkomst om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en eindigen om 21.00 uur.

Lees de QR code
met je mobiel en
je krijgt het filmpje
te zien.

Hoe kun je deelnemen?
Stuur voor 1 november een mail naar info@LeefstijlcoachEindhoven.nl
met je naam, adres en telefoonnummer. Er kunnen maximaal 15 personen
deelnemen. Dus meld je snel aan! Uiteraard nemen we tijdens
de bijeenkomst de corona-regels in acht.
Wie zijn wij?
Wij zijn Elise Colen en Marjon Minten (leefstijlcoaches) en onze missie
is om mensen te begeleiden naar een lang, gelukkig en gezond leven!
Nog even op een rij:

Heerlijke herfst bij het Wasven
De dagen worden korter, de avonden langer, het weer guurder. Gelukkig heeft het Wasven lekkere seizoensproducten om een herfstdip te voorkomen. Heerlijk verse biologische broden, kraakverse koekjes, overheerlijk gebak,
huisgebrande biokoffie, goudgele stadshoning, om maar een greep te doen. Met elke week mooie aanbiedingen uit
bakkerij en tuinderij. Verantwoord én lekker, met zorg bereid!
Service aan huis
Wilt u liever de deur niet uit? Maak dan gebruik van onze bezorgservice.
Wij bezorgen gratis bij bestellingen vanaf € 10,- tweemaal per week,
op woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur in de wijken
Koudenhoven, de Karpen, ’t Hofke en Oud-Tongelre
(tot aan 2e spoorlijn naar Weert).
Het assortiment vindt u op onze website: www.wasven.nl/winkel
Bestellen kan tot 12.00 uur vóór de bezorgdag per mail,
winkel@wasven.nl of telefonisch op 040-7870708
(ma – vrij tussen 10.00 en 16.00 uur). Voor uw en onze
veiligheid kunt u aan de deur alleen met pin betalen.
Mocht onze bezorger u niet thuis treffen, dan kunt u
uw bestelling alsnog in de winkel ophalen
tijdens openingstijden.
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• Wat: 	Inspiratiesessie voor een lang, gelukkig
en gezond leven;
• Wanneer: 	Dinsdag 10 november van
19.00 – 21.00 uur;
• Waar: 	’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15,
Eindhoven;
• Voor wie:
Iedereen die geïnteresseerd is.
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Verenigingen
Aan het woord

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!

...even naar Primera

Toen ik als 11- jarig meisje bij Scouting Doornakkers
begon had ik nooit kunnen bedenken dat ik daar ruim
30 jaar later als moeder van een van de leden op de
Open Dag zou staan om nieuwe kinderen kennis te
laten maken met Scouting.
Op de eerste zondag in oktober heeft Scouting Doornakkers traditiegetrouw zijn grootse vlooienmarkt en
Open dag. Het coronavirus heeft er helaas voor gezorgd dat die traditie dit jaar moest worden losgelaten.
Maar ondanks alle beperkingen had de leiding bedacht
om toch een grote Open Dag te willen organiseren om
zoveel mogelijk kinderen uit de omgeving kennis te
laten maken met deze superleuke hobby: Scouting!
Op zondag 4 oktober stond er een heuse Scoutingkermis op het terrein van Scouting Doornakkers aan
de Urkhovenseweg. Elke leeftijdsgroep had een eigen
onderdeel verzorgd. Zo kon je er blikgooien, eendjes
hengelen, familieschommelen, je toekomst laten voorspellen, broodjes bakken boven vuur, kratje stapelen
en nog veel meer.
De hele kermis bruiste van energie!

Door de grote publiciteit en promotie voorafgaand aan
de kermis, stonden er rijen kinderen samen met hun
ouders te wachten om een kijkje te komen nemen.
Als ouder van een van de leden en omdat ik jarenlang
zelf actief ben geweest, was ik gevraagd om de geïn,teresseerde ouders een rondleiding te geven over het
terrein en ze veel leuke verhalen te vertellen over onze
scoutinggroep. Ik heb ze hiermee een idee proberen te
geven waar de groep voor staat en wat ze allemaal aan
activiteiten doen. De ouders waren stuk voor stuk erg
enthousiast.
Alle stafleden en vrijwilligers hebben de kinderen die
nog nooit van scouting gehoord hadden een prachtige
dag gegeven! Ik heb alleen maar lachende kinderen
gezien die veel plezier hadden.
Scouting heeft me veel vaardigheden geleerd die in
mijn dagelijks leven terugkomen. Ik heb geleerd zelfstandig te zijn, samen te kunnen werken en ontzettend
veel plezier te hebben. Het heeft me vrienden voor het
leven opgeleverd. Dat gun ik elk kind!
Groetjes,
Judith de Rooij

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
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Verenigingen
Aan het woord
HET HEEFT (DE) KONING (VOETBAL) BEHAAGD ...
Locoburgemeester Stijn Steenbakkers reikte op zaterdag 3 oktober een Koninklijke onderscheiding uit
aan twee, niet weg te denken, iconen van RKVV Tongelre. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Het gaat hier om Tiny Vos en Robert Rikken. Namens
Tongelre en omstreken, van harte gefeliciteerd!
Tiny is vanaf 1972 actief bij RKVV Tongelre (360
leden). In de loop der jaren heeft hij diverse functies vervuld, zoals o.a. vicevoorzitter en bestuurslid
(1972-1980). Ook was hij verantwoordelijk voor de
sponsorgelden en sponsorborden, en fungeerde hij
als elftalleider en grensrechter. Momenteel regelt hij
de inkoop en het voorraadbeheer van de kantine en
is ook nog eens terreinknecht.
Robert is vanaf 1990 vrijwilliger bij RKVV Tongelre.
Hij heeft daar diverse functies vervuld (en nog), zoals
jeugdcoördinator, trainer (momenteel van Tongelre 5)
en elftalleider. Vanaf 2006 is hij secretaris/bestuurslid. Na een woelige periode realiseerde hij een stabiel
bestuur waardoor de vereniging kon blijven voortbestaan. Tevens werft hij vrijwilligers, ondersteunt bij
kantinewerkzaamheden (NU HELAAS EVEN NIET!) en
is terreinknecht.
Na het verplaatste 100-jarige jubileum was het
oorspronkelijke idee om de lintjes uit te reiken tijdens
de vrijwilligersavond op 3 oktober jl. Maar helaas
zijn de maatregelen omtrent Corona aangescherpt
en kon deze avond niet doorgaan. Dus moesten Tiny
en Robert naar het stadhuis komen. Om Robert naar
een activiteit van de club te krijgen is niet zo moeilijk;

Sint-Nicolaasvereniging
Sint-Nicolaasvereniging
Martinus’
’Sint’Sint
Martinus’

maar Tiny is via zoon Erik en de wethouder, naar het
stadhuis gelokt, zogenaamd voor een gesprek over de
voetbalclub; hiervoor had Tiny zelfs nog netjes input
aan het bestuur gevraagd.
Ondertussen verzamelde zich de familie van Tiny en
die van Robert, samen met de andere bestuursleden.
Om 19.00 uur kwam de wethouder naar beneden
met Tiny en Erik. Een daverende verrassing natuurlijk
en voor beide heren zeer verdiende lintjes. Op de site
van de gemeente Eindhoven is meer terug te vinden
over het hoe en waarom van deze uitgedeelde lintjes.
Maar deze twee steunpilaren laten duidelijk zien
waar vrijwilligerswerk en betrokkenheid toe kan leiden. En vandaar deze herhaalde oproep om ook tot
dit vrijwilligersgilde van RKVV Tongelre toe te treden.
Namens RKVV Tongelre bedanken wij Tiny en Robert
voor hun jarenlange inzet voor deze club. Hun toewijding heeft er mede voor gezorgd dat we nu na 100
jaar nog steeds met zijn allen kunnen voetballen en
plezier hebben. Iets wat in deze tijden nog belangrijker is geworden.
Met sportieve en gezonde groeten,
Peter Laurier

Best kinderen
en ouders,
Best kinderen
en ouders,

Scan de QR
om
te
betalen
voor
2020
is een
heel
bijzonder
jaar
geworden
door waaronder
Corona, waaronder
de 1,5mdie
afstand
dieelkaar
we van
elkaar moete
2020code
is een
heel
bijzonder
jaar geworden
door Corona,
de 1,5m afstand
we van
moeten

houden. vindt
Daarom
vindthet
deniet
Sintverstandig
het niet verstandig
met het
en de
de wijk
ronddit
te jaar…
gaan dit jaar…
houden. Daarom
de Sint
met het paard
enpaard
de pieten
in pieten
de wijkinrond
te gaan

Vrijwillige bijdrage

MAAR
vrees
niet,gaat
de Sint
gaat
zeker
niet ongemerkt
jullie
huis voorbij…
MAAR vrees
niet,
de Sint
zeker
niet
ongemerkt
jullie huis
voorbij…

Geendit
collecte
Geen collecte
jaar, dit jaar,
uwwordt
donatie
op prijs gesteld!
uw donatie
op wordt
prijs gesteld!
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Sint-Nicolaasvereniging
Sint-Nicolaasvereniging
’Sint Martinus’
’Sint Martinus’
Tongelre Tongelre
Rabobank:
NL92RABO015130268
Rabobank:
NL92RABO015130268
Info@sinterklaasvereniging-tongelre.nl
Info@sinterklaasvereniging-tongelre.nl
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Kindertherapie Eindhoven

praktijk voor drama- en speltherapie

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

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

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Praktijkadres

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

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

Gratis parkeren

Gitaarles040.nl

Etos Tongelresestraat!

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

Vertrouwd onderhoud bĳ
Autovakmeester
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Rina Hobbelen 06-51192504
Carla Broekhof 06-23886750

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

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
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

Veel van onze leden worden een dagje ouder en
dat is heel fijn maar uiteraard geeft dat ook wat
fysieke probleempjes, daarom zouden wij graag
enkele nieuwe leden willen verwelkomen. Het
is een gezonde bezigheid, en geeft leuke sociale
contacten. U kunt uw tijd helemaal zelf indelen
en u heeft geen gereedschap nodig; bemesten en
spitten wordt ook door derden uitgevoerd. Verder
heeft u 4,5 maand gratis bloemen in uw huis staan
waar uw hele familie blij van wordt. Wilt u meer
informatie? Bel dan even voor een afspraak.

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

Vaktherapeut Subira Selder

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

De herfst is aangebroken, maar wat hebben we
toch een heerlijke zomer gehad. Zeer warm en
droog. In het begin wilde onze dahlia niet echt
bloeien maar op het laatst stond ons veld er
prachtig bij, de dahlia is toch echt een bloem die in
de maanden augustus en september op zijn top is.
Helaas moesten wij dit jaar onze knollen al vroeg
rooien, daar ons veld dit najaar ingezaaid wordt
met winterrogge voor een duurzame bemesting.
Zondag 20 september hebben wij onze Show/Open
dag gehad. Het was een zonovergoten en erg gezellige dag met heel veel bezoekers.

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Dahliaclub St. Martinus Opgericht 1935

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

URKHOVEN

Mijn naam is Michiel Verspaandonk. Al meer dan
twaalf jaar ben ik werkzaam in het middelbaar
onderwijs als docent Engels. Aan de universiteit van
Utrecht heb ik mijn Bachelor en Master Engelse Taal
en Literatuur en de masteropleiding Pedagogiek en
Didactiek behaald. Daarvoor heb ik gestudeerd aan
het conservatorium van Tilburg, waar ik het hoofdvak
klassiek gitaar gevolgd heb bij Hein Sanderink. Om
mijn gitaarspel op een hoger niveau te brengen heb
ik veel masterclasses gevolgd bij gerenommeerde gitaristen zoals Martha Masters, Bruce Holzman, Laura
Young, Dale Kavanagh, Mark Eden, MatthewMcAllister en Frank Lamm.
Mijn passie voor lesgeven heeft geleid tot een eigen
gitaarlespraktijk: Gitaarles040.

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

De ervaring die ik heb met lesgeven, zowel op de
gitaar als op school, in combinatie met mijn didactische achtergrond en mijn opleiding op het conser-

vatorium, zijn de ideale ingrediënten voor een eigen
gitaarlespraktijk.
Ik geef gitaarlessen in alle stijlen (klassiek, blues, pop,
etc.) en aan leerlingen van alle leeftijden. Mijn overtuiging is namelijk dat iedereen, op iedere leeftijd,
gitaar kan leren spelen en van het zelf muziek maken
kan genieten.
Dat muziek maken
ook zeker van belang
is voor kinderen,
wordt steeds vaker
door studies aangetoond, maar het
allerbelangrijkste is
natuurlijk dat het
gewoon heel erg
leuk is om gitaar te
spelen!
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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

YEAH
ZO GAAF!
Onze nieuwe website is on-line. Afspraak maken is appeltje-eitje

Woonbedrijf gaat per 1 oktober over naar Wooniezie
Eindhoven, 28 september 2020 - Vanaf 1 oktober
2020 biedt Woonbedrijf vrijgekomen sociale huurwoningen te huur aan via www.wooniezie.nl. Op deze
website bieden de meeste woningcorporaties in de
regio hun woningen te huur aan.
Meer gemak voor woningzoekenden
Het platform van Wooniezie is veel gebruikersvriendelijker dan het oude systeem van Woonbedrijf. Daarnaast hebben woningzoekenden met één inschrijving
toegang tot (sociale) huurwoningen van alle aangesloten corporaties in de regio. Woningzoekenden zijn
bij Wooniezie ingeschreven voor de totale regio en
kunnen daarom ook reageren op woningen in andere
gemeenten of kernen. Het zoekgebied en het aanbod
van woningen wordt hierdoor groter.
Woningzoekenden zijn geïnformeerd over de overgang
Bij Woonbedrijf ingeschreven woningzoekenden kregen eind augustus/begin september een e-mail met
de vraag of hun inschrijving meegenomen mag worden naar Wooniezie. Wanneer een woningzoekende
zowel bij Woonbedrijf als bij Wooniezie staat ingeschreven geldt automatisch de langste inschrijftijd.
Alle woningzoekenden die al ingeschreven staan bij
Wooniezie kunnen vanaf 1 oktober ook direct met hun
inschrijving reageren op woningen van Woonbedrijf.
Woningzoekenden van Woonbedrijf die meegaan naar

Wooniezie en hun inschrijving vanaf 1 oktober activeren, kunnen ook reageren op alle woningen binnen
Wooniezie.
Vraag en aanbod op één platform
Steeds meer woningcorporaties sluiten zich aan
bij Wooniezie. Door alle woningzoekenden en het
woningaanbod op één platform bij elkaar te brengen realiseren de corporaties een goede basis om
woonruimteverdeling regionaal uit te voeren. Het uitgangspunt is dat woningzoekenden zich vrij kunnen
bewegen binnen de regionale woningmarkt.
Wanneer woningcorporaties gebruikmaken van één
systeem, geeft dit inzicht in en actuele informatie over
vraag en aanbod, zoekgedrag en slaagkansen binnen
de regio en het werkgebied van de woningcorporaties. Hierdoor kan de gemeentelijke woonvisie en het
woonbeleid opgesteld en bijgesteld worden, in het
belang van de inwoners en woningzoekenden.
Vanaf 1 oktober 2020 zijn de volgende (regionale)
woningcorporaties aangesloten bij Wooniezie:
Bergopwaarts (Helmond), Compaen, Goed wonen
Gemert, Helpt Elkander, `thuis, Trudo, Volksbelang,
woCom, Woonbedrijf, Wooninc en Woonpartners.
Daarnaast maken ook de verhuurders Mooiland,
JorisZorg, Savant, Woonzorg Nederland en Vestia
Noord-Nederland gebruik van Wooniezie.

Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Achter de
schermen is wekenlang hard gewerkt aan een nieuwe en
frisse uitstraling.
De nieuwe website is geheel volgens responsive design
opgezet, dat wil zeggen: geschikt voor weergave op
zowel, als smartphone, als tablet, desktop.
Wij hopen u met deze website nog beter te informeren.
Wij danken GROEIWEB voor de prettige samenwerking bij het
realiseren van onze nieuwe website.
Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar uw mening. Is er nog
informatie die u graag toegevoegd wilt hebben of mist?
Middels de contactpagina kunt u contact met ons opnemen
of telefonisch 040-2812764.

DONDE
RD
AVOND AG
TO
20.00 UU T
R
OPEN!

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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Microneedling

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

nieuws van de
Scholengemeenschap

Microneedling met de Dermapen 4 is de nummer 1 op het gebied
van microneedling. Behandeling met de Dermapen is een effectieve
manier om de huid in de diepte te vernieuwen en verfraaien
zonder de opperhuid te beschadigen. De Dermapen 4 heeft veel
voordelen ten opzichte van behandeling met de Dermaroller en de
Laser. De huid heeft minder hersteltijd nodig en de behandeling is
comfortabeler en nauwkeuriger.
• Acne (littekens)
• pigmentatie problemen
• Algehele huidverbetering
• Grove poriën
• Striae
• Rosacea
• Huidveroudering (doffe huid, fijne lijntjes,
rimpels, huidverslapping)
Normaal 1 120.- nu voor

2

100.-

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

Kindcentrum de Boog op kamp
Dit jaar zijn we met groep 8 op kamp geweest bij ’t Uilenest in Geldrop. Toen we aankwamen
gingen we als eerste onze bedden opmaken, de meiden en de jongens sliepen apart van elkaar.
Toen we klaar waren gingen we meteen spelen, voetballen, kletsen en in de speeltuin spelen. Het
was altijd gezellig. Na al het spelen kregen we honger, dus werd er een frietkar gehuurd. Toen het
donker was, gingen we de spooktocht lopen. Dit was erg spannend, maar ook heel leuk.
Donderdagochtend zijn we gaan ochtendgymnastieken en ontbijten. Na een paar uur vrije tijd en een goede
lunch zijn we een GPS-tocht gaan lopen. Samen met ons kampgroepje moesten we door een groot bos/grazergebied wandelen, de weg zoeken en vragen beantwoorden. Hier kwamen we buffels tegen! Na een barbecue
zijn we aan de bonte avond begonnen. Van dansjes tot een quiz, er kwam van alles voorbij. Na de bonte avond
hadden we een gezellige feestavond en een kampvuur. Om 2:00 moesten de kinderen (die nog wakker waren
omdat ze met de meester zaten te kletsen) gaan slapen.
Vrijdagochtend gingen we ontbijten en hadden we nog even vrije tijd, maar waren we vooral bezig met opruimen. Onderweg ging alles helemaal top en op school werden we hartelijk ontvangen. We hebben veel leuke
dingen gedaan. Het was een kamp om nooit meer te vergeten. Na het kamp hadden we gelukkig het hele
weekend om lekker uit te rusten.
Groetjes van Luc, Ata en de rest van groep 8
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Kasteel ‘t Hof
Het mysterie rond kasteel ’t Hof
Een kasteel roept altijd iets op, spreekt tot de verbeelding en is verbonden met geschiedenis.
Wie heeft er gewoond, hoe oud is het? Maar een verdwenen kasteel roept nog meer vragen op.
En dat geldt zeker voor het kasteel “ ’t Hof” dat in onze wijk Tongelre heeft gestaan, waarover
al het nodige is geschreven, zie 2) en 3).
BEKNOPTE GESCHIEDENIS KASTEEL ’t HOF
In het jaar 1600 kwam op de plaats van het huidige
Wasven een ontginningshoeve genaamd “die Braeck
ende het Ven”. In 1697 is bij de boerderij een landhuis
gebouwd, aangeduid als “het Hofken” met als laatste
bewoner de burgemeester van Tongelre jonkheer
A.J.J.C. de Voocht.
Omsteeks 1707 is er sprake van een huis en hof,
genaamd het Hoff en in 1846 koopt Theodorus
G.H. Smits van Eckart het landhuis met landerijen,
laat het vervolgens in 1872 slopen en betrekt in
1873 zijn nieuw gebouwd kasteel, genaamd ’t Hof.
Hij overlijdt in 1875.

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

In 1911 overlijdt Matilde Maubach, de weduwe van
Smits van Eckart, één dochter wordt eigenaar, zij was
getrouwd met jonkheer De Grady. In 1920 verkoopt
het echtpaar De Grady het kasteel aan de N.V. Philips
voor 100.000 gulden en het plan was om er een herstellingsoord van te maken. Uiteindelijk valt in 1930
het doek. Het kasteel verkeert in deplorabele staat
en wordt met de aanpalende boerderij afgebroken.

Er zou woningbouw komen, maar wat precies is
tot op heden onbekend.
NIEUW HISTORISCH MATERIAAL
Groot was onze verbazing toen bleek dat er -voor onstotaal onbekend historisch materiaal was opgeslagen
in de archieven van een Rotterdams museum! Het betrof
een oud ontwerp (1927-1931) van een zeer groot landhuis, dat gebouwd moest gaan worden op de plek van
het voormalige kasteel ’t Hof!
Er zou dus eigenlijk een nieuw “kasteel” komen, dat
de naam “de Hof” zou gaan dragen. We waren er
even helemaal stil van. Gedetailleerde bouwtekeningen en zeer uitgebreide correspondentie waren
beschikbaar en we konden niet wachten om dit te
bestuderen.
De opdrachtgever was ir. Frans Otten (1896-1969),
oud-president directeur van Philips en zijn echtgenote Annetje Philips (1899-1996), de oudste dochter
van Anton Philips (1874-1951), een van de grondleggers van het Philips concern.

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

ir Frans Otten *)

Het gezin Philips in de Laak *)
Bijschrift door Anna Philips

Annetje Otten-Philips *)

Lees verder op de volgende pagina >>
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Ontwerp Landhuis “de Hof” Zuid Gevel ca 29 meter 1)
28

Lees verder op de volgende pagina >>
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Situatieschets landhuis “de Hof” 1) Het Beukenlaantje
is duidelijk zichtbaar als oprijlaan

HET ONTWERP
Het landhuis “de Hof” zou een groot U-vormig landhuis worden met een chauffeurswoning, een garage
voor 4 auto’s, 3 slaapkamers voor de dienstbodes,
een kamer voor de juffrouw, een naaikamer, een
strijkkamer, een waskamer en 4 logeerkamers.
Het zou vele malen groter worden dan kasteel
“’t Hof”! De prijs van het landhuis werd begroot op
ca 218.000 gulden. En het beukenlaantje moest
de oprijlaan gaan worden. En dat in ons Tongelre!
Het ontwerp was van de bekende architect Johan
Wilhelm Hanrath (1872-1932) die belangrijk is
geweest voor Eindhoven. Hij heeft veel karakteristieke gebouwen en woonhuizen in het Villapark
ontworpen, diverse scholen (b.v. de Nutsschool
aan de Reigerlaan) en een deel van het Philipsdorp.
Ook het woonhuis voor de familie Anton Philips (de
Laak op de Parklaan) is door hem ontworpen. En in
Tongelre het clubhuis van de tennisvereniging ELTV.
Zijn ontwerpen waren “stevig en solide”. Hanrath was
“kind aan huis” bij de familie Philips en werd met zijn
voornaam aangesproken.
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NIEUW HISTORISCH MATERIAAL
Het ontwerp van “de Hof” was gestart in 1927.
Dit grootste en tevens laatste ontwerp van Hanrath
is echter niet gerealiseerd. In 1928 overleed zijn zoon
en beoogd opvolger. Daarna was hij nauwelijks meer
in staat om te werken. Zijn compagnon, architect
Paul Briët, nam het over maar hij had het erg druk
en kwam in tijdnood. In 1932 overleed Johan Hanrath
na een lang ziekbed 6) . Bovendien brak eind 1929
de wereldwijde economische crisis uit, die ook
Philips hard trof. Er moest steeds meer bezuinigd
gaan worden en later werden er zelfs meer dan
10.000 personeelsleden ontslagen 4).
In verband hiermee kon er in 1930 geen salarisopslag worden gegeven en vonden Frans en
Annetje Otten het “een naar idee” om dan een
nieuw huis te gaan bouwen. Het aanvankelijke
uitstel van de bouw resulteerde uiteindelijk in
een definitief afstel. Zie op de volgende pagina
het fragment uit de brief die Annetje
Otten-Philips schreef naar de
architect, d.d. 14-10-1930.

Gedeelte van brief van Annetje aan architect Briët 1)

En zo viel het doek voor het landhuis “de Hof” en het
drama rond het kasteel van Tongelre was compleet.
Uiteindelijk ging het echtpaar Otten in de buurt van
Valkenswaard wonen.
EIND GOED, AL GOED
Het landhuis “de Hof” kwam er dus niet. De ontstane
situatie greep ir. Frits Philips (de latere president-directeur) erg aan en hij liet ter vervanging in 1941 de
“Philips-boerderij” bouwen 5). Philips verkocht de
boerderij in 1995 aan de gemeente Eindhoven.
Dankzij een uniek wijkinitiatief in 1998 (“De Beuk
Erin”) werd deze boerderij het centrum van “Groendomein Wasven” (www.wasven.nl), dat een hele
waardevolle voorziening is geworden in onze wijk,
met o.a. een gasterij, bakkerij, koffiebranderij, tuinderij, imkerij en dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking. Ook worden er regelmatig
openluchtconcerten gehouden. Zo blijkt weer eens
Bronnen:
1) Verkregen uit de Collectie van “Het Nieuwe Instituut”, Rotterdam, Archief HANR
2) Zie http://eindhoven-encyclopedie.nl/index.php/Kasteel_Het_Hof
3) Zie het boek “Tongelre nog an toe” door Tonny van den Boomen/Yvonne Henderson
p 31-42
4) Zie https://www.brabantserfgoed.nl/personen/p/philips-anton-frederik

Architect Johan Wilhelm Hanrath ca 1920 *)
Bijschrift door Anna Philips

dat veel dingen twee kanten kunnen hebben.
Een mysterie werd ontsluierd en daarmee kwam er
een onverwachte en verrassende aanvulling op de
geschiedenis van Tongelre boven water.
DANKWOORD
We danken Herman Gelton van “Het Nieuwe Instituut” voor de assistentie bij het selecteren van de
documentatie. Speciale dank gaat uit naar de families
Otten & Philips, die welwillend foto’s ter beschikking
stelden en geen bezwaar hebben gemaakt om brieven e.d. openbaar te maken.
De werkgroep “Geschiedenis de Hof”
Tonny van den Boomen
Yvonne Henderson
Peter van Emden
Contact: tongelre@hetnet.nl
5) Eindhoven in oude ansichten - Een wandeling door Tongelre door Jacques Govers en
Willem van der Sommen
6) Zie de zeer waardevolle website van Jan de Waal: http://eindhovenfotos.nl/Hanrath_en_eindhoven.htm
*) Copyright © Familie Archief Philips
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Hoe verder in november (bol)

‘Het wijkcentrum dat bruist’
Gezellige filmavond
Binnen de richtlijnen van het RIVM organiseren we op
vrijdag 20 november een filmavond in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Noodgedwongen hanteren we de volgende regels:
• Maximaal 15 bezoekers;
•K
 osten € 2,50 inclusief koffie of thee met wat
lekkers bij binnenkomst;
•W
 e houden geen pauze. Na afloop is de bar
wel geopend;
• Aanmelden kan pas vanaf 9 november 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.

Zoek j
e
contac
t?
Loop
gewoo
binne n
n!

’The Magdalene Sisters’ (2002).
Ierland, tijdens de jaren zestig.
Een aantal jonge vrouwen worden
omwille van hun losbandige
leven geplaatst bij de orde van
de Magdalena Zusters. Daar
komen ze onder streng toezicht
van de nonnen te staan.
Noteer ook de volgende datum
voor een gezellige avond: 18 december.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers Riet en
Jack Hanssen Mieke en
Tini Peters

Kerstmarkt Tongelre 12 december 2020: Ja of Nee ???
De organisatie van kerstmarkt Tongelre is onlangs bij elkaar geweest om te bekijken of we dit jaar de
kerstmarkt, natuurlijk CORONAPROOF, door kunnen laten gaan.
Wij denken dat het mogelijk is, op voorwaarde dat alle deelnemers
en bezoekers zich strikt houden aan de door de organisatie gestelde
voorschriften en maatregelen.
Uiteraard zal de kerstmarkt een heel andere beleving worden dan in
de voorafgaande jaren, maar het is wellicht ook een welkome afwisseling en een lichtpuntje in deze vreemde periode.
We blijven de berichten van de regering en het RIVM over de richtlijnen en de maatregelen waaraan we ons moeten houden volgen.
Hebt u interesse om uw eigen gemaakte creaties op onze kerstmarkt
te tonen en/of te verkopen, laat het ons dan weten.
Voor inlichtingen en aanmelden:
kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com
of bel naar Ood Brans: 0402814228 of 0683366402

Omdat het weer een beetje mag…

Rijbewijskeuringen voor 75+

is ’t Oude Raadhuis weer open voor een
bekske koffie, maar thee mag ook.
Elke morgen van maandag tot en met
vrijdag, van 9.30 tot en met 11.30 uur.
Na al die stilte, weer volop te buurten!
En dat voor € 0,50 ( per kopje, maar dat
had u wel door).

De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 tot 13.00 uur. De
keuringsdagen zijn 5 en 19 november. 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.

Riskant? We zijn erop voorbereid en
ingericht. Dus we heten jullie allemaal
weer van harte welkom. Het móet niet
natuurlijk, maar we zouden
het wel heel fijn vinden
iedereen weer te zien.

De speelgoedbeurs op 22 november gaat tot onze grote spijt niet door.
We kunnen en mogen deze activiteit 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.

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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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht

Geweldig Nieuws: € 10.000,- voor een nieuwe keuken in ORKA!
Activiteitencentrum ORKA krijgt deze geweldige bijdrage van het Oranje
Fonds om de keuken in het buurthuis komende maanden te gaan vernieuwen.
De huidige keuken is verouderd, te klein voor de
(groeiende) kook activiteiten en te moeilijk schoon te
houden. De vrijwilligers van Orka zijn afgelopen twee jaar
druk geweest met sponsoracties en het werven van
subsidies om dit keukenproject voor elkaar te krijgen.
Met deze laatste steun van het Oranje Fonds kan het nu
echt gaan gebeuren.
We zullen jullie via deze weg op de hoogte houden.
En uiterlijk 1 april 2021 zal de keuken feestelijk
geopend worden!

Orka Dance vliegend van start!

Wat een enthousiasme, bij de kinderen, dansjuf Sanne
en breakdancer Chris. De voetjes gaan goed van de vloer.
Enkele lessen zijn zelfs al vol. We dansen namelijk met
maximaal 10 kinderen per groep. In sommige lessen is
nog wat plek over. Kom een keertje meedansen. De
eerste twee lessen zijn gratis, je moet het immers even
kunnen proberen.
Wil je ook komen dansen, laat het dan weten via
orkadance@orkacentrum.nl

Interesse?

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

Om mee te doen met een van de genoemde activiteiten?
Of wil je zelf een activiteit organiseren, of wil je vrijwilliger
worden? Mail even naar info@orkacentrum.nl.

Halloween-kleurwedstrijd

Kijk op onze website voor meer informatie
www.orkacentrum.nl . Volg ons ook op Facebook:
Activiteitencentrum Orka en op Instagram via orka centrum.

Bij het verschijnen van dit nummer is de griezelige
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd net geweest! Foto’s
hiervan zijn te zien op Instagram en Facebook van ORKA

November-activiteiten

Helaas hebben we de avondactiviteiten in oktober af
moeten zeggen, want veiligheid en gezondheid gaan
altijd voor. We gaan in november, als het weer mogelijk is
binnen de geldende veiligheidsregels, twee middagen
organiseren:

Zondagmiddag 8 november:
muziekquiz.

Entree gratis. Wel vooraf inschrijven i.v.m. het maximumaantal van 20 deelnemers. Inschrijven via info@
orkacentrum.nl (Mocht het niet doorgaan, dan kunnen
we u via de mail hierover informeren.)

Zondagmiddag 15 november:
bierproeverij

Orka is open van 14.00-18.00 uur. De proeverij is van
14.30 – 17.00 uur. Kosten zijn €12,50 per persoon.
Hiervoor krijg je 5 bieren om te proeven en worden
enkele bijpassende kleine hapjes geserveerd. (Hiervoor
geldt: minimaal 15 deelnemers en maximaal 20.)
Inschrijven via info@orkacentrum.nl (Mocht het niet
doorgaan, dan kunnen we u via de mail hierover
informeren)

Leefbaarheidsteam ‘t Hofke
Op 5 oktober jl. heeft het Leefbaarheidsteam (LBT) weer vergaderd. Ook nu gebeurde dit vanwege de corona
weer online. Door de wijkagent Ronald v.d. Heuvel werd een toelichting gegeven op de incidenten in zijn wijk
vanaf 1 juli. De laatste weken is er veel overlast van zwaar vuurwerk dat door jongeren wordt afgestoken. Dit
heeft de aandacht en daartegen wordt opgetreden. Verder werd gesproken over enkele panden met kamerverhuur in de wijk, het tegengaan van overlast, de wijze waarop de buurtpreventie probeert om de veiligheid
en leefbaarheid te bevorderen e.d. Ook werd gesproken over de ontwikkelingen bij het Leefbaarheidsteam
Veilig tussen de sporen (Geestenberg – Muschberg) zodat we ook in de toekomst van elkaar kunnen leren.
De data van de volgende vergaderingen in 2021 zijn:
- dinsdag 12 januari		
- maandag 12 april
- dinsdag 6 juli en		
- maandag 4 oktober.
Op dit moment is helaas nog niet bekend op welke manier de volgende vergaderingen kunnen worden gehouden.

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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Heeft u in verband met de leefbaarheid in onze wijk iets te melden aan het Leefbaarheidsteam, zit u ergens
mee of heeft u vragen ?………….dan kunt u contact opnemen met leefbaarheidsteam.hofke@gmail.com
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zo vraagt Smits zich af, is het dan niet beter voor Tongelre
om als geheel geannexeerd te worden.
De raad is teleurgesteld in de houding van de wethouder.
Maar de heer Smits heeft wel een punt, want in het Villapark wonen de ‘captains of industry’, die de financiële
basis van de gemeente Tongelre vormen.
Dit wordt nogmaals bevestigd door de School Districtsopziener die op 26 juni burgemeester Van Engeland
erop wijst dat weliswaar ook hij een nieuwe school
nodig acht, maar dat Tongelre dit ook bij gedeeltelijke
annexatie (dus zonder Villapark) zelf zal moeten bekostigen en dat bij algehele annexatie Tongelre slechts beschouwd zal worden als een ‘appendix’ van Eindhoven.

Martinusschool 100 jaar Martinusschool Hofstraat
Wanneer is dat imposante schoolgebouw aan de Hofstraat nu eigenlijk in gebruik genomen? Waarom
op die locatie, welke aannemer heeft het gebouwd en wat weten we van de architect? Hoe duur was
de bouw en wie draaide op voor de kosten, Tongelre of Eindhoven?
Nu is er her en der wel wat info te vinden die antwoord
geeft op de vragen hierboven, maar die spreekt zich
nogal eens tegen en veel blijft onduidelijk. Ik zeg wel
100 jaar Martinusschool, maar in 1920 wordt de bouwvergunning pas afgegeven en krijgt Antonie van Haaren,
aannemer uit Tongelre, de opdracht om het uit te voeren.
Dus dat de RK Lagere Jongensschool Sint Martinus al
in 1920 het gebouw aan de Hofstraat betrok, lijkt een
onmogelijkheid. Maar wanneer dan wel?
Tijd dus om de bronnen hierover in het Regionaal Historisch Centrum aan de Raiffeisenstraat te raadplegen. Nu
ben ik geen deskundige in archiefonderzoek. Dus was ik
heel blij dat mevrouw Deetje Dielis, gepokt en gemazeld
in deze materie, bereid was om me hierbij te helpen. Zij
heeft jaren archiefwerk verricht in het RHC en is enkele
jaren geleden met pensioen gegaan. Dee weet welke
bronnen informatie kunnen opleveren, kent en herkent
codes en dossiernummers. Als we ons eerste bezoek
brengen, liggen de spullen al klaar. Gerard Kuijpers,
een bijzonder hulpvaardige medewerker van het RHC,
heeft alle dossiers waar Dee om vroeg al op tafel gezet.
Opletten, het is Coronatijd, dus 1½ meter afstand, de
pijlen volgen en ook kunnen we om dezelfde reden
geen gebruik van de computers maken.
Vier ochtenden of middagen zijn we bezig geweest om
uit te zoeken hoe het precies in elkaar zat. Hieronder
onze bevindingen van wat zich honderd jaar geleden in
Tongelre afspeelde. Ik hoor cabaretier Hans Teeuwen al
sarcastisch roepen „Boeiend”. Ja Hans, zeer boeiend.
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Annexatie
We kunnen er niet omheen. Zoals bekend uit de
boeken van Tonny van den Boomen en uit de nagespeelde raadsvergadering op de laatste kerstmarkt in
de Wasvenboerderij, verzette Tongelre zich fel tegen
het opgeven van haar zelfstandigheid om op te gaan in
Groot Eindhoven.

De annexatieperikelen komen nog maar een keer terug
in de notulen van de raadsvergaderingen en wel op 30
mei 1919. Er wordt een extra vergadering ingelast want
zonder medeweten van Tongelre is Eindhoven bezig
geweest om, via de minister van Binnenlandse Zaken,
de annexatie zo spoedig mogelijk door de Tweede
Kamer te loodsen.
En dan houdt het op. Er is geen verslag van die extra
vergadering. Vaak eindigen de notulen van heel wat
raadsvergaderingen met: „Vervolgens trekt de raad
zich terug in geheime zitting”. Heeft burgemeester Van
Engeland ingezien dat verder verzet tegen de annexatieplannen geen nut meer had en heeft hij dit tijdens zo’n
geheime zitting de raad laten weten? Het zou kunnen.
Een nieuwe school
Op 3 maart 1919 vestigt raadslid Van de Kerkhof de

aandacht op de slechte toestand van de Openbare Lagere School. Deze stond aan de Tongelresestraat, naast
drukkerij Gema (nu toegangsweg tot het Ambonplein).

De voormalige openbare lagere school, later patronaatsgebouw, nog later garage. Nu toegangsweg tot het Ambonplein.
Een enkele boom herinnert nog aan de oude situatie.

De raadsvoorzitter Van Engeland wil wachten totdat
de nieuwe onderwijswet is aangenomen. Deze nieuwe onderwijswet hield in dat katholiek en protestants
onderwijs gelijk gesteld werden aan het openbaar
onderwijs. In 1920 zou de Openbare School in Tongelre
een bijzondere school worden: De Rooms Katholieke
Lagere Jongensschool Sint Martinus. Dit betekende dat
een eventueel nieuw te bouwen school ook rijkssubsidie
zou ontvangen. In de notulen van 26 juni wordt de wens
voor een nieuw schoolgebouw als volgt geformuleerd:
„Als de Districts- schoolopziener de voorzitter (Van Engeland) kan overtuigen van de noodzakelijkheid of wenselijkheid van een nieuw gebouw, hij kan aannemen dat
de raad in principe tot de bouw zou kunnen besluiten.”
Op 27 oktober vraagt de inmiddels overtuigde Van Engeland aan de raad om tot nieuwbouw te besluiten. Het
oude gebouw voldoet niet meer aan de eisen. De luchtverversing en -toevoer laten te wensen over. Bovendien
zijn er maar 4 lokalen beschikbaar voor 225 leerlingen.
De inmiddels benaderde architect Lambert de Vries
schat de voorlopige bouwkosten op ƒ 125.000 die zouden kunnen worden teruggebracht tot ƒ 110.000.
In deel 5, over het ontwerp, de locatie en financiering
Paul Brans en Deetje Dielis

Voor me liggen de notulen van de raadsvergaderingen
van Tongelre.Het initiatief voor het Tongelre’s verzet
kwam van het college van B&W onder leiding van
burgemeester Van Engeland. Hij gaf zelfs een pre-advies
aan de raad om zich tegen annexatie uit te spreken.
Op 15 september 1918 is de annexatie het enige onderwerp op de agenda.
Het college vindt onder de raadsleden een gewillig
gehoor. Zowat de gehele raad spreekt zich uit tegen
annexatie met argumenten die vooral gebaseerd lijken
op angst voor de gevolgen. De een vreest een toename
van de onveiligheid, de ander een ongekende belastingverhoging en zelfs aan de kwaliteit van het Eindhovense
leidingwater wordt getwijfeld.
Het pre-advies heeft haar uitwerking dus niet gemist.
Eén opmerking is wel van belang. Die van wethouder
Smits. Hij zegt dat in een onderhoud met de commissaris van de koningin zeven jaar daarvoor (1911), deze
hem verzekerde dat Tongelre wellicht haar autonomie
kon behouden, maar dat het Villapark hoe dan ook door
Eindhoven geannexeerd zou worden. Als dat het geval is,
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van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten
 Zondag 1 november 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide/ds. Tjalling Huisman,
Herdenken overledenen
 Zondag 8 november 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide Jeugdkerk
 Zondag 8 november 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide Jeugdkerk
 Zondag 15 november 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide
 Zondag 22 november 10.00 uur
ds. Tjalling Huisman Gezinsdienst
 Zondag 29 november 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide
 Zondag 6 december 10.00 uur
ds. Tjalling Huisman

Bij de diensten

Door de verscherpte maatregelen om de verspreiding
van het corona virus tegen te gaan is er rond de
zondagse diensten een verscherpt protocol. Het
maximale aantal bezoekers blijft 30 personen
exclusief dienstdoende ambtsdragers, kosters en
technische ondersteuning. Dit kan met het
aanhouden van 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen.
Wel is het nu verplicht om een mondkapje te dragen,
behalve als je op je stoel zit.
De gemeentezang wordt door 4 gemeenteleden
verzorgd, omdat we als gemeente nog niet
gezamenlijk mogen zingen.
De afgelopen zondagen hebben we, naast de gebruikelijke geluidsuitzending, ook gewerkt aan het
streamen van de dienst. Een definitieve opstelling
wordt steeds duidelijker. Nu wordt er gewerkt aan de
bemensing van de apparatuur tijdens de diensten,
zodat dit niet steeds op dezelfde mensen aan komt.

Wanneer u de kerkdienst thuis wilt volgen kan de link
gevonden worden op de website van de kerk.

Bezoeken van de kerkdiensten.

Bij de vieringen op zondag gelden de volgende regels.
• Maximaal ca 30 bezoekers in de kerkzaal en daarboven
degenen die de dienst mogelijk maken (predikant,
ambtsdragers, kosters, technici en musici).
• Gebruik van mondkapjes in de kerk is verplicht,
behalve wanneer je op je stoel zit.
• Volg bij binnenkomst de aanwijzingen en de
looproute
• Er zijn maximaal vier mensen die zingen.
• Vóór de dienst inschrijven is verplicht. Dat kan per
mail, 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.
• Onlinediensten van de Wijkgemeente-Zuid/
Ontmoetingskerk zijn te volgen via:
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

Duurzaam met water

Binnen de kerken is groeiende aandacht voor
duurzaamheid en ecologie aan de ene kant en geloof
en theologie aan de andere kant. Samengevat in de
titel Groene Theologie. Vanuit onze gemeente werd
geprobeerd dit thema praktisch te maken voor ons
eigen waterverbruik.
We beleefden dit jaar een droge zomer met een paar
superwarme weken. Droogte en watertekort waren
enkele weken flink in het nieuws. Mede omdat de
vorige jaren ook al droog waren. Maar wat kun je nu

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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als individu zelf doen? Het waterschap De Dommel
ontwikkelde twee jaar geleden een waterschijf van
vijf met weetjes en tips over water en waterbesparing. Het gaat over regen en water in de tuin, over
koken, over drinken, over doorspoelen en over
wassen. Elke minuut douchen kost ongeveer 10 liter
water, dus met korter douchen bespaar je echt.
Opvangen van het koude water dat uit de douche
komt voordat het warme water er is en dit in de tuin
gebruiken. Het afkoppelen van de regenpijp zodat het
water in het grind zakt, vult het grondwater aan en
voorkomt dat riolen bij forse regenbuien overlopen.
Dat klinkt allemaal niet spectaculair, maar als
iedereen bewuster met water omgaat, heeft dat
zeker effect.
Afstand in de kerk In deze tijd van 1,5 meter afstand
ziet de kerk met losstaande stoelen er wel erg leeg uit.
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

Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid
van Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten
geplaatst.
Overzicht diensten:
Er mogen op dit moment (opnieuw) maar 30 personen
in een viering aanwezig zijn. Houdt u de informatie in
de gaten op de website van de parochie zoals onderaan staat aangegeven. Hier vindt u ook de mogelijkheden om de dienst online te volgen.
• Sint Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.
In de Sint Martinuskerk is ook elke dinsdagmorgen
een Eucharistieviering om 9.00 uur. Er is voorlopig
na afloop geen samenkomst in het KWC.

• In Berckelhof aan de Gen. Cronjéstraat zijn nog
geen diensten mogelijk.
In onze parochie is op 13 september overleden
Ger van Gelder in de leeftijd van 74 jaar.
Op 20 september zijn gedoopt Viktor Rosinsky en
Jaxx van den Heuvel en op 27 september
Djévano van Loon.
Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Sint 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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Tongelre
Verleden en heden

Hurkmans
Dakbedekking

De Philipsboerderij aan de Celebeslaan, direct na de bouw in 1941. De boerderij werd gepacht door de familie
Stoutjesdijk tot hun emigratie in 1951. Hierna namen Jan en Jans van Gelder er hun intrek.
Bron: Tongelre nog an toe.
Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen.

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

De Philipsboerderij van weleer kennen we nu onder de naam Wasvenboerderij. Foto: Paul Brans
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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.

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

Foto van Co Teijken - De Karel die op 16 september jl. via Tongelre van en naar Deurne
reed voor een speciale wensrit. Het is een Mat’64 treinstel uit 1970 met nummer 466
(Apenkop) en rijdt voor De Karel Foundation voor o.a. kinderen met een beperking.

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

Petra van Galen - Langs het Eindhovenskanaal
Foto van Anja van de Sande - Bijenhotel bij Wasven met vreemde kostganger
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rondom de
Wasvenboerderij
Bij het schrijven van dit stuk zijn door de toename van het aantal corona-besmettingen de maatregelen weer wat strenger geworden dan in de zomer. Uiteraard houden we ons ook nu aan alle
richtlijnen. Enkele van onze vrijwilligers hebben een flinke voorraad mondkapjes gemaakt die
onze deelnemers gebruiken tijdens hun werk. U blijft van harte welkom bij ons, en natuurlijk
blijft voor de meeste activiteiten reserveren (via onze website) noodzakelijk.
Bij het Wasven zijn we gewend om
altijd te blijven kijken wat er wèl
kan. Zo hebben we in de komende
winterperiode weer mooie activiteiten in petto. Op onze website
www.wasven.nl vindt u alle
actuele informatie.

Planning activiteiten november
Natuurwerkochtend zaterdag 7 november 9:30 – 12:30 uur

Sustainable Saturday: op jacht

De komende herfst-/winterperiode
organiseren we elke 1e zaterdag van de
maand buiten een 3-gangen shared dining
avond. De eerste Sustainable Saturday op zaterdag 7 november heeft als thema: “op jacht”. Ik hoor
u denken: jacht? Dat is toch niet diervriendelijk?
Jagen gebeurt in Nederland alleen nog voor het beheer van de natuur. Onze natuur is helaas verstoord,
niet alle natuurlijke vijanden zijn nog aanwezig. Dat
betekent dat sommige wildsoorten in veel te grote
aantallen voorkomen. Het voedsel dat ze eten wordt
schaars en er kunnen ziektes uitbreken. Ook willen
we de (verkeers)veiligheid waarborgen en onze boeren beschermen.

Jam-sessie unplugged zaterdag 7 november 15:30 – 17:00 uur
Sustainable saturday: op jacht zaterdag 7 november 18:00 – 21:00 uur
Natuurwerkochtend zaterdag 21 november 9:30 – 12:30 uur
Natuurthema-ochtend: schatgraven zondag 22 november 10:30 – 12:30 uur
1,5 meter sessie zondag 22 november 13:30 – 15:00 uur

Natuurwerkochtend voor groot en klein
De 20e Nationale Natuurwerkdag, die gepland was
op zaterdag 7 november, gaat door de verscherpte
corona-maatregelen helaas niet door. Omdat wij
meer dan genoeg ruimte hebben om 1,5 meter afstand te houden, kunnen onze ‘gewone’ natuurwerkochtenden op de 1e en 3e zaterdag van de maand
gelukkig wel doorgaan.

In de winterperiode zetten we onze samenwerking
met CKE voort in de vorm van een maandelijkse
jam-sessie met heerlijke onversterkte muziek in de
Gasterij. We trappen deze serie af op zaterdag 7 november. Inloop is vanaf 15.00 uur, het optreden start
om 15.30 uur en loopt door tot pakweg 17.00 uur.

samenwerking met boswachters en overheden, de
natuurgebieden tegen over-populatie, bijvoorbeeld
van de reeën en herten op de Hoge Veluwe. Er is
precies bekend hoeveel van deze grote dieren er
in het afgesloten natuurgebied kunnen overleven.
Na een exacte telling wordt er in het juiste seizoen
daarom een gedeelte geschoten, de zwakste dieren
als eerste. Jagen is dus noodzakelijk om de populatie
wilde dieren in Nederland gezond te houden.
Met het biologische vlees afkomstig van de jacht
kan onze kok heerlijke gerechten maken. Kom dat
proeven op onze wild-avond op zaterdag 7 november.
Wij zorgen voor de sfeer, een vuurtje, overkapping,
dekentjes en natúúrlijk lekker eten. Neem jezelf je
muts en sjaal mee? Wie durft?
Inloop: 17.30 uur, aanvang: 18.00 uur.
Reserveren via de website.

Natuurthema-ochtend: schatgraven,
op zoek naar het verleden
en nog veel meer. Kom je ook speuren naar het verleden? En ken je ook iemand met een metaaldetector?
Vraag of hij of zij ook komt!

Voor meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl.
Op zondagochtend 22 november gaan we op zoek naar
de geschiedenis van het Wasven-gebied. Al vroeg woonden er mensen in dit deel van Tongelre, in een soort
kasteelachtig huis. Er stonden ook wat boerderijen.
Geschiedenis ligt soms gewoon voor het oprapen, of is
te vinden met een metaaldetector. Munten, scherven

We starten de ochtend om 10.00 uur en gaan tot 12.00
uur op zoek naar het verleden. Trek oude schoenen,
liefst laarzen, aan, want we moeten ook de akker op.
Het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders zijn
ook welkom. Deelname is € 5,50 per persoon. Na deze
zoekochtend is er de mogelijkheid om aan te schuiven
aan tafel om een heerlijke soep met een recept uit
vervlogen tijden te nuttigen.
Aanmelden via het reserveringssysteem op onze website.

1,5 meter sessie

Jam-sessie unplugged
Tijdens ons zomerprogramma hebben we intensief
samengewerkt met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE), waardoor wij, ondanks corona, een heel
gevarieerd muzikaal buitenprogramma konden brengen.

Jagers zijn in het algemeen echte natuurvrienden en
buitenmensen. Zij hebben allemaal een jachtakte en
moeten hun kennis op peil houden. Zij beheren, in

uur bij de Schop. Er wordt gewerkt tot 12.30 uur. In
de pauze is er koffie of thee met iets lekkers uit de
Wasvenbakkerij.

Ook op de zaterdagen 7 en 21 november zijn er weer
volop leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasvenboerderij! Kom je ook meehelpen onze
gezamenlijke leefomgeving nog mooier te maken?
Je bent van harte welkom, we verzamelen om 9.30
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Het aantal personen dat toegang heeft is beperkt en
reserveren is noodzakelijk (via de website). Kosten: €
5,50 p.p. inclusief borrelplank.

Elke 3e of 4e zondag brengen we sfeervolle akoestische
muziek in de Gasterij, voor de eerste keer op zondag 22
november. Inloop vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur
(tot pakweg 15.00 uur).

Kosten € 5,50 p.p. inclusief een verrassende broodmet-lekkers-plank. Informatie over het programma en
reserveren via onze website.

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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Verzamelaar gezocht!
Oud boerengereedschap
Net voor de zomervakantie vroeg een correspondente
van het Eindhovens Dagblad aan mij of ik iemand zou
kennen die een bijzondere verzameling heeft, wellicht
iemand van mijn collega`s of zo. Ik dacht meteen aan
een oud-collega die een verzameling heeft van Flipje
uit de Betuwe. Ik stuurde hem een berichtje, maar helaas, hij vertelde mij dat hij deze verzameling twee jaar
geleden van de hand had gedaan. Dat was jammer.
Toen bedacht ik dat ik eigenlijk ook iets verzamel, namelijk oud boerengereedschap. “Ik heb wat zeisen en
zagen en nog wat meer boerengereedschap,” vertelde
ik tegen de correspondente. Dit zou ze aan de redactie
voorleggen. Daar vonden ze het een geweldig item,
kreeg ik als reactie. We maakten een afspraak.
Het lijkt wel een mandenwinkeltje
De vakantie was begonnen en ik wilde mijn verzameling maar eens tevoorschijn halen. Ik heb het in mijn
tuinschuurtje bij elkaar liggen, hangen en staan. Maar
eerst maar eens de manden buiten zetten. Plukmanden voor fruit, zoals appels en peren vind ik geweldig
en zeker als het op een goeie manier is gevlochten.
Ik gebruik ze nog steeds tijdens de oogst van allerlei
producten uit eigen tuin of boomgaard. Nu ik alles zo
buiten had staan leek het wel een mandenwinkeltje,
ik wist niet dat het er zoveel waren. In vroeger tijden
gebruikte men de mand voor de oogst uit de boomgaard, maar ook voor de boodschappen als men naar
de markt ging. Veel beter dan de plastic tas. Met een
mand deed men immers jaren.

Ze stond even perplex!
Nu de zeisen en andere gereedschappen naar buiten.
Ik had mijn bakfiets klaarstaan om de verzameling te
kunnen vervoeren naar een grotere schuur, waar ik mijn
boerenspul kon uitstallen om eens te kijken wat ik zoal
heb. Je zult het niet geloven, drie keer ben ik heen en
weer gereden.
Het paste niet eens op de werktafel en dat is geen
kleintje. Dus zette ik nog wat ervoor en ernaast. Tweemanzagen, kapmessen, hiepen, haalmessen, schoffels,
hakken, te veel om op te noemen. En ieder stuk gereedschap heeft wel een verhaal. Waar en wanneer werd het
gebruikt, waarvoor en door wie? Hoe oud zou het zijn?
Staat er een stempel op van de fabrikant, of een merkteken van een smid? Hartstikke leuk om uit te zoeken.
De afspraak met de correspondente was gemaakt en
toen ze de schuur binnen liep, stond ze perplex.
“Ik heb wat hakbijlen en zeisen, zei je nog en een paar
andere dingen, maar dit had ik niet verwacht.” In het ED
stond een week later een leuk verhaal over mijn verzameling. Sommige gereedschappen worden nog steeds
gebruikt in het veld door leden van de natuurwerkgroep
in Tongelre, zoals: zeisen en hiepen. (hakmessen) De
gereedschappen ga ik nog eens voorzien van labels met
daarop geschreven wat het is en waarvoor het diende,
om het uiteindelijk een keer te kunnen tentoonstellen.
Naar aanleiding van het krantenartikel hebben mensen
mij oude boerengereedschappen aangeboden, zelfs
bijzondere. Daar ben ik dan ook weer blij mee.
Kees van Grevenbroek
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De verzameling
boerengereedschap

Mandenverzameling

Vroeger was de mand
de boodschappentas

Nu ook inzameling van plastic verpakkingen,
blik en drinkpakken (PBD) in Eindhoven
PBD
PBD staat voor plastic, blik en drinkpakken. Voorbeelden van PBD-afval zijn: plastic flessen, frisdrankblikjes,
conservenblikken of verpakkingen van melk, yoghurt
en fruitsap. Dit kunt u allemaal bij elkaar in één zak
doen en wegbrengen naar een ondergrondse of
bovengrondse container in uw buurt. De containers
staan verspreid door de stad en zijn herkenbaar aan
de oranje kleur. Ook wanneer er nog enkel ‘plastic’ op
de container staat, mag er gewoon PBD in. Bekijk via
www.mijnafvalwijzer.nl waar een PBD-container bij u
in de buurt staat.

Juist scheiden
Het goed scheiden van afval is niet altijd eenvoudig.
Dat geldt ook voor PBD. Het belangrijkste is dat er
alleen verpakkingsmateriaal in de container belandt.
Dus verpakkingen van voedsel of voorwerpen. Overig
plastic, zoals: speelgoed, emmers, zwembadjes,
wasknijpers en gebruiksvoorwerpen horen niet in
de container. Bij twijfel: doe het bij het restafval
of breng het naar de milieustraat. Verder moeten
de verpakkingen leeg zijn, maar hoeven ze niet
schoongespoeld te worden.

Recyclebaar
Het inzamelen van PBD zorgt ervoor dat u minder restafval overhoudt en dus dat er minder afval verbrand
wordt. Het is zonde om blik en drinkpakken te verbranden, omdat deze recyclebaar zijn en dus opnieuw
kunnen worden gebruikt als grondstof. Dat is beter
voor het milieu dan het verbranden.

Minibieb verovert ook Tongelre
Je ziet ze steeds vaker in Nederland: de minibibliotheken die vaak aan de kant van de weg staan met een
aantal boeken erin. Het idee is simpel: haal er een boek
uit dat je aanspreekt en stop ‘m weer terug als je het
gelezen hebt. En natuurlijk kun je zelf ook boeken die je
leuk vindt in de minibieb leggen voor andere lezers.
Het begon allemaal in 2009 met Todd Bol uit Hudson,
Wisconsin. Na het overlijden van zijn moeder, die
graag las, bouwde hij een houten kastje. Hij vulde
het met haar boeken en zette het aan de weg met
de tekst: ‘Free book exchange’. Al snel kwam de hele
buurt bij hem langs. Dat was het begin van de moderne minibieb, die nu wereldwijd is! In 2010 werd de officiële naam ‘Little Free Library’ geïntroduceerd, en dat
is nu een non-profit organisatie, die minibibliotheken

over de hele wereld stimuleert (https://littlefreelibrary.
org). Er zijn wereldwijd meer dan 100.000 minibiebs
geregistreerd waarvan 1800 in Nederland.
Na deze korte introductie terug naar onze wijk, want
ook hier zijn minibiebs te vinden. Maar waar? De
redactie nodigt lezers uit om uiterlijk 11 november
een foto van hun minibieb naar de redactie te sturen
met vermelding van het adres waar deze minibieb te
vinden is. In het decembernummer zullen we dan een
collage maken van alle minibiebs in Oud-Tongelre.
Heb je altijd al een minibieb willen beginnen, maar
niet weet hoe dat moet? Op https://www.minibibliotheek.nl vind je alle informatie over het beginnen,
maken en kopen van een minibieb.
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momenten met
Hart, ziel en handen
HET VERTREK VAN DE MIER

Een oud verhaal:
door Wim van de Wiel

In november gedenken wij speciaal de geliefden die ons ontvallen zijn.
We voelen gemis en blijven vaak zitten met grote vraagtekens.

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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De rups en de hommel missen de mier die vertrokken is:
Vragen komen op als: `waarom, wie, wat en bovenal hoe verder?”
Mijmer eens mee met de hommel en de rups ……….
“Ik denk,” zei de rups, “dat hij niet weg is, maar dat hij iets anders is geworden.”
“Wat bedoel je?” vroeg de hommel, die naast hem zat.
“Iets wat heel anders is,” zei de rups. “Hoe moet ik het zeggen!”
“Een Steen?” vroeg de hommel. “Denk je dat hij een steen is geworden?”
“Iets echt anders,” zei de rups. “Iets wat je niet kunt zien.”
Hij dacht een tijd na, terwijl de hommel wat voor zich heen zat te gonzen en zich niet kon voorstellen dat de mier
ooit niet de mier was of iets wat je niet kon zien.
“Misschien is hij iets geworden wat nog komt,” zei de rups.
Het waren raadselachtige woorden en de hommel keek hem met grote ogen aan.
“Bijvoorbeeld iets wat na de zomer komt, maar voor de herfst,” zei de rups. “Zoiets”
Het waren moeilijke gedachten.
“Dan wordt het voortaan: winter, lente, zomer, mier, herfst, winter…,” zei hij. “Of misschien wordt het: dag, nacht,
mier, dag, nacht, mier, dag... Maar dan is hij niet de dageraad of de schemering, maar echt iets nieuws. Iets wat nog
nooit iemand heeft bedacht. Of één, twee, drie, mier, vier, vijf...”
“Mier potten honing zijn meer dan drie potten, maar minder dan vier potten,” zei de hommel voorzichtig.
“Bedoel je dat?”
“Ja,” zei de rups.
“Maar het zijn wel hele potten.”
“Ja. Nieuwe potten honing. Helemaal vol. Of misschien gaat hij morgen wel op. Naast de zon. Maar dan nog groter,
warmer,” zei de rups.
Hij pufte even bij die gedachte.
“Of valt hij in kleine stukjes uit de lucht. Maar het is geen regen,” zei de hommel.
“Of komt hij na later. Toen, nu, straks, later, mier. Of misschien is hij wel meer dan alles,” zei de rups. `Niets, weinig,
iets, meer, veel, heel veel, alles, mier.”
De hommel moest daarover nadenken. Soms gingen gedachten hem te ver en wist hij niet meer waar zij waren en
wat zij deden.
“Ja,” zei hij toen. “Dat kan. Alles kan. Dan is hij dus ook ons.”
De rups knikte.
Ze rilden even en zwegen. Hun gedachten waren te ingewikkeld geworden.
Het werd donker.
“In elk geval is hij weg,” zei de rups.
“Ja,” zei de hommel.
Toen groetten ze elkaar, vloog de hommel weg en nam de rups weer een hap uit een eikenblad.
Met dank aan Toon Tellegen
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de Tongelrese
Keuken
In deze “barre” tijden een verwengerecht dat past bij de tijd van het jaar.
Wildzwijnstoof met port
Ingrediënten
voor 6 personen
- 1 kilo wildzwijnpoulet (of 500 gr.
wildzwijn- en 500 gr. hertenpoulet)
- 1 ui
- 1 takje tijm
- 20 gr. boter
- 1 el fijne mosterd
- 200 ml rode port
- 380 ml wildfond (potje)
- peper en zout.

Bereiding
1 Laat de wildzwijnpoulet op kamertemperatuur komen en bestrooi met
peper en zout. Snipper de ui fijn en ris de blaadjes van het takje tijm.
Verwarm de oven voor op 120ºC.
2 Verhit de boter in een stoofpan en bak het vlees, in delen, rondom mooi bruin.
Haal uit de pan.
3 Bak de ui in enkele minuten glazig in het bakvet in dezelfde stoofpan.
Voeg het vlees weer toe, samen met de tijm, mosterd, rode port en wildfond.
Vul eventueel aan met een beetje water, zodat het vlees net onderstaat.
4 Doe de deksel op de pan en plaats deze 3-4 uur in de oven op 120ºC.
Of zet de pan op een laag vuurtje. Haal daarna de deksel van de pan en laat het
vocht verdampen tot je een dikke saus hebt. Eventueel als de saus te vet is vlak
voor het einde wat vet afscheppen met een lepel.
Ook lekker met gekookte aardappelen en rode kool.

Eet smakelijk!

Geniet van dit feestelijk gerecht en blijf gezond.
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Clasine en Jack
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Fysiotherapie bij COPD (en astma)

Gezond en Wel

Rompstabiliteit helpt bij voorkomen van blessures
Rompstabiliteit is de spierbalans en controle in het gebied van bekken, heupen en romp,
die de functionele stabiliteit van het gehele lichaam in stand houdt.

Bij het dagelijks bewegen en sporten is het noodzakelijk dat er een goede rompstabiliteit bestaat. In een
rechtopstaande positie moet de romp te allen tijde
in balans zijn. Dit vormt een belangrijk onderdeel in
het overbrengen van krachten van het ene lichaamsdeel naar het andere, waardoor het lichaam vooruit
komt (zoals lopen, hardlopen, schaatsen) of juist voorwerpen in beweging brengt (denk aan iets optillen,
krachttraining, gooien). Ook draagt een stabiele romp
bij aan de preventie van blessures. De laatste jaren wordt
daarom ‘core stability-training’ meegenomen in revalidatietrainingen en blessurepreventieve trainingen.
Stabiliteit van de romp is dus een voorwaarde voor
elke sporter en niet-sporter voor het goed laten
functioneren van het lichaam. Want alleen wanneer
de romp naar behoren functioneert, kunnen andere
lichaamsdelen dat ook.

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

De drie pijlers van core stability zijn:
• Actief systeem: de spieren
•	Passief systeem: de beenderen,
de ligamenten en gewrichtskapsel
•	Neuraal systeem: aansturingmechanismen
van de spieren

In feite ben je in staat om ‘klappen’ op te vangen,
zonder dat dat verder invloed heeft op de stabiliteit
van het lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
schouderduw bij voetbal. Wanneer je core stability
niet goed getraind is, raak je hierbij uit balans en
verlies je het duel.
In feite vormen de spieren onderin de romp de basis
waarop de rest van de rug steunt. Tijdens een inspanning zijn de spieren onderin de rug constant aangespannen. Daarom worden deze spieren ook gezien als
stabilisatoren van de onderrug. Deze spieren hoeven
niet heel sterk te zijn, maar het uithoudingsvermogen
en de coördinatie moeten vooral goed zijn.
Stabiliteitsoefeningen zijn goed zelf uit te voeren
tijdens een sporttraining (bijvoorbeeld Pilates). Met
een goede rompstabiliteit voorkom je onnodige blessures aan bijvoorbeeld de lies, hamstrings en lage
rug. Is er al sprake van een bestaande of opkomende
blessure, dan is het verstandig eerst een afspraak te
maken met de fysiotherapeut. Deze kan u adviseren
en oefeningen geven passend bij uw klachten.

Core stability is de mate waarin deze drie systemen
kunnen samenwerken, zodat ze op een veilige en
efficiënte manier krachten kunnen overbrengen.
Wanneer dit goed is ontwikkeld, is er sprake van een
goede stabiliteit. Echter, wanneer dit onvoldoende
ontwikkeld is, kan dat op termijn lijden tot blessures.
Bovendien zorgt een goede rompstabiliteit ervoor
dat uit andere spiergroepen een hoger rendement
gehaald kan worden.
Het uiteindelijke doel van de romptraining is om de
spieren van de romp zo effectief mogelijk te gebruiken, zodat de positie van de wervelkolom tijdens
diverse krachtinspanningen goed te beheersen is.
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Pagelaan woordzoeker
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AANDRUKKEN
AANNAME
AARTSVADER
ABONNEMENT
ABRIKOOS
AMAZONE
APENROTS
BEGEERTE
BELANGHEBBEND
BOOBYTRAP

BOVENGENOEMD
CELLENCOMPLEX
COCKTAILPARTY
COMBO
CONVENTIONEEL
DINGO
ERETITEL
GISTER
GOUVERNEUR
JACQUETJAS

T

JUTEZAK
KANTOORAGENDA
LEGAAL
MAJEUR
MEERSTEMMIG
METERKAST
MUURTEKENING
NAJAARSSTORM
ONEDEL
OPNEMING

Ontspanningsyoga,
ervaar de helende werking.
Volg 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

PAPIERFORMAAT
PATSERIG
PERSCAMPAGNE
PIPET
RESERVEREN
ROOKGLAS
STREEP
TRANSPIRATIE
VERZETTEN
VOORKOMEND

De overgebleven letters vormen een VAARTUIG
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 november 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 ’SIMPELVELD’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
John Gortemuller, Laar 13
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.
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W. Jansen Verhuur

Tel. 06 - 17 60 29 00
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

Verhuur van:
Marktkramen
Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame

Uw partner in evenementen!

www.onsmienevents.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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