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

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

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

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

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

www.mijnhobbywinkeltje.nl
Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud
lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43 Email:
renatasigaar@hotmail.com

Pedicurepraktijk

Massagepraktijk Zuss
Speciaal voor vrouwen

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

Daalakkersweg 2
5641 JA, Eindhoven
Unit 2-178

Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
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naar 06-46031078

Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig
wijkblad en wordt verspreid in de
wijk Oud Tongelre en omgeving.
Oplage 3000 exemplaren
Secretariaat:
Postadres:
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
E-mailadres: rondhethofke@gmail.com
Website: www.rondhethofke.nl
Redactieleden:
Tonny van den Boomen, Jan van den
Bosch, Jos Rovers, Riet Smulders, Ans
Verheijen
Jan Swinkels (040-2816186)
Ine Brans (secretaris)
Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040-2812193)
Vormgeving/layout:
Tanja Kole
Teun Bakermans
Milou van Erven
Peter van Aken
Bezorging:
Sjaak Kommers (040-2812193)
Jan Paulussen (040-2811634)
Advertenties:
Sjaak Kommers/skommers@on.nl
Drukkerij:
Drukkerij allcolor, Eersel
Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke
Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
11 December 2020. Kopij moet altijd
voorzien zijn van naam en adres van
de afzender, eventueel met foto’s
(minimaal 600 Kb) en/of logo’s
(los bijgeleverd).
Foto’s niet in een Worddocument
aanleveren!
Datum volgende uitgave:
± 28 December 2020
Abonnementsprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).

van de Redactie
Kerst, ja beste wijkbewoners, ook
dit jaar wordt het Kerstmis. Over
enkele weken is het zover. We
vragen ons wel af hoe Kerst er in
coronatijd uitziet. Hoe gaan we dat
dit jaar vieren? Nu, terwijl wij dit
schrijven, is dat nog volkomen
onduidelijk. Wat kan en mag, we
weten het niet. Het is dan ook heel
moeilijk om je er op voor te
bereiden. Welke mogelijkheden we
ook hebben, wij wensen u toe
Warme liefdevolle gezellige
Kerstdagen!
Wij hopen dat u er ondanks alles
toch van gaat genieten.
Waarschijnlijk wordt het een
andere, misschien wel heel
bijzondere fijne Kerst!
Voor ons wijkblad had het coronavirus ook consequenties, de
inzameling hebben we moeten
aanpassen. Wat we ook hebben
gewijzigd, maar dat is geen gevolg
van corona, is de verschijningsdatum van ons wijkblad.

Dit decembernummer heeft u eind
november al ontvangen. Dat is
mogelijk als de kopij tijdig bij ons
is. Wij willen daar nog even heel
nadrukkelijk uw aandacht op
vestigen.
De kopij moet de 11e van de
maand bij de redactie zijn! Wij zijn
genoodzaakt ons strikt aan die
datum te houden.
Dat is niet zonder reden. Als uw
kopij later komt, dan is de redactie
vergadering al geweest. De lay-out
is al volop aan het werk. Om later
nog een artikel toe te voegen
moeten zij hun indeling wijzigen en
daar worden deze vrijwilligers niet
blij van. Hun werk- en tijdsdruk is
toch al hoog. Dus beste wijkbewoners graag uw medewerking.
Wij kunnen dan rustiger en
prettiger ons werk doen en u krijgt
voor de eerste van de maand het
nieuwe wijkblad.
Tot slot, veel leesplezier en Fijne
Feestdagen!

De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden artikelen te weigeren, te wijzigen
c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
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Bergen Taxi eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

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

In Memoriam gildebroeder Jan Smits
Jan Smits 71 jaar
Gildebroeder van het St. Martinusgilde Tongelre, Kring Kempenland
Overleden op 17-10-2020.
Jan is ruim 33 jaar lid geweest. Hij was een schutter in hart en nieren.
2 x was hij Koning van het gilde: van 1988 tot 1990 en van 1996 tot
1998.
Je kon altijd een beroep op Jan doen, niets was hem teveel.
Op zondag 25 oktober, op de dag van zijn verjaardag, hebben we op
gepaste wijze afscheid van Jan genomen.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

Tuintip van de maand
Oplettende lezers zullen ongetwijfeld al een
tijdje de rubriek “Tuintip van de maand” hebben
gemist. Tuincentrum Soontiëns heeft laten weten
dat zij deze rubriek in ere willen herstellen in
een andere setting. Zij willen graag weten welke
vragen er leven onder onze lezers over het onderhoud van tuinen, snoeien van bomen, problemen
met bepaalde planten etc.
Vragen kunnen ingezonden worden via het contactformulier op onze website www.rondhethofke.nl onder vermelding van “Tuintip van de
maand”. De medewerkers van het tuincentrum
kijken welke vragen interessant zijn voor beantwoording in ons wijkblad.

Een kievit zonder vliegbrevet
iets wat je zelden ziet
heeft het vliegen uit zijn hoofd gezet
nu loopt hij als een kievit.
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de wisselpen door
Elizan van Ommeren
Wat een eer dat de wisselpen deze maand aan mij is
doorgegeven, helemaal nu ik binnenkort moet zeggen
dat ik een oud-inwoner van Oud Tongelre ben.
Elizan van Ommeren is de naam, voor veel mensen
waarschijnlijk beter bekend als het baasje van beagle
Trixx, het inmiddels bijna 15 jaar oude, stokdove altijd
kwispelende hondje.
Beginnen bij het begin: geboren aan de Jeroen
Boschlaan; tegen de tijd dat ik kon lopen zijn mijn
ouders verhuisd naar de Oude Gracht, in die tijd aan
de rand van Eindhoven gelegen. Kun je nagaan dat
dat even geleden is!
Daar en in Gestel opgegroeid, in Gestel was het eerste en in die tijd enige kinderdagverblijf van Eindhoven, mocht ik er als grote meid helemaal zelfstandig
naartoe fietsen vanaf een jaartje of 8. Voor mij heel
gewoon, voor anderen minder vanzelfsprekend,
getuige de vragen die mijn moeder regelmatig kreeg
van andere ouders.
Middelbare school en HEAO in Eindhoven gedaan
en daarna aan de slag en verder studeren aan de
KUB. Geboren met een passie voor gebouwen, dus
via een taxatiebureau en een projectontwikkelaar bij
een pensioenfonds neergestreken. Naar Utrecht dus
forenzen met de trein want inmiddels hadden we een
karakteristiek huis gekocht in het Villapark.
In die jaren groeide ons gezin met de komst van
3 heerlijke kinderen en toen opeens, in 2003, viel
ons oog op de te koop staande Oude Pastorie van
Tongelre. Wat een bijzondere plek om te mogen gaan
wonen en de kinderen te zien opgroeien.
Ideaal om te wonen en werken want inmiddels was ik
een eigen adviesbureau begonnen, uiteraard advies
over vastgoed. De jaren daarna vlogen voorbij, druk
met het gezin, de kinderen sportten alle drie vrij
fanatiek en dan mag je als moeder meedoen met
managen van teams en rijden naar uitwedstrijden
en ook bij thuiswedstrijden was ik langs de lijn te
vinden. In de tuin was ook altijd wel wat te doen en
het adviesbureau uiteraard. Genoten van de vele activiteiten in het Tongelrese, ruim 10 jaar hebben we de
wandel4-daagse gelopen; de kinderen keken er echt
naar uit. Goede herinneringen ook aan de gezellige
activiteiten bij/door Scouting St. Frans waar de kinderen jarenlang bever, welp en verkenner geweest zijn.
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Met dat de kinderen uitvlogen kwam er meer tijd
om zelf te sporten, een abonnement bij Fitther was
een logische stap. Daar ben ik inmiddels 3-4 keer per
week te vinden, binnen met conditie-/ krachttraining
en Pilates, tegenwoordig ook op zaterdagochtend
buiten met een reuze gezellige groep met elke week
een ander programma en fysiotherapeut. Op het
moment helemaal COVID-19 proof, hopelijk over een
tijdje weer wat meer ’normaal’.
Qua werk ben ik de afgelopen jaren me gaan realiseren, mede door privé omstandigheden en vrijwilligerswerk bij De Landelijke Luisterlijn, dat ik mensen
nog boeiender vindt dan gebouwen. Met trots kan ik
vertellen dat ik inmiddels MfN Registermediator ben.
Ik zet mijn jarenlange ervaring - in vastgoed én in de
menselijke dilemma’s die spelen- in om mensen te
begeleiden tot een goede en duurzame oplossing van
hun problemen te komen, denk bijv. aan meningsverschillen rondom erfenissen.
En dan komt het moment dat je met z’n tweeën in
een heel mooi, en groot huis woont. Tsja, dan blijkt
het tijd om dit bijzondere huis aan anderen over te
dragen.

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.

Helemaal weg uit Tongelre gaan we niet, een stukje
moestuin blijft behouden, dus met grote regelmaat
ben ik de komende jaren hier nog aan het tuinieren.
De wisselpen geef ik graag door aan
Davy Schuhmacher

Maaltijd voor een ander
We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we vandaag? Bij het overgrote deel van Nederland staat iedere avond een warme maaltijd op tafel. Maar hoe anders is dat voor mensen die al kwetsbaar waren
en nu keihard getroffen zijn door de coronacrisis? Velen van hen zijn hun werk en inkomen kwijt en
kunnen nergens anders terecht voor hulp.
Met de Rode Kruis Maaltijd voor een ander kun jij al voor € 2 een warme maaltijd doneren. Wij zetten je donatie
om in een voedselpakket of boodschappenkaart. Samen met onze lokale partners reiken we die uit aan mensen in
nood.
Zet jij ook een warme maaltijd op tafel bij een ander? Doneer op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44).
Check de site: https://www.rodekruis.nl/campagnes/maaltijd-voor-een-ander/
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

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

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

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

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

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Bloemendalwol
Op een zonnige zaterdagochtend ga ik op bezoek
bij Corine van Bloemendalwol op Sectie C. Ik word
hartelijk welkom geheten door Inge, een van de vaste medewerkers in de winkel. Onder het genot van
een kop koffie kijk ik met bewondering om mij heen.
Wat is dit een grote en mooie opgezette winkel.
Ik had nooit gedacht dat dit zo maar in ons mooie
Tongelre te vinden is.
Corine is een gepassioneerde dame met kennis
van zaken. Iedere klant wordt vriendelijk te woord
gestaan en voorzien van advies. Inmiddels is er een
grote vaste klantengroep die de weg naar de winkel
gevonden heeft.
Corine vertelt dat ze
zeven jaar geleden door
een reorganisatie haar
baan kwijt raakte. Tijdens
een bezoek aan Deventer
stuitte ze op een wolwinkel. Ze hield altijd al van
breien en ze was op zoek
naar iets nieuws. Toen dit op haar pad kwam, wist
ze meteen: dit ga ik doen. Ik ga ook een wolwinkel
beginnen. Ze kon dit niet alleen, maar met behulp
van haar vier fantastische vriendinnen lukte het wel
en nu is er een plek waar mensen graag komen voor
hun wol, advies of workshops, hoewel deze laatste
momenteel allemaal geannuleerd zijn door corona.
Corine: “Tijdens de eerste coronagolf merkte je meteen dat mensen wol kwamen inslaan. Ze wilden iets
te doen hebben tijdens deze periode. Breien wordt
vaak gezien als tuttig of ouderwets, maar dat is het
absoluut niet. Kijk maar om je heen naar het modebeeld. Als je ziet hoeveel kleding gebreid is, daar
sta je versteld van. Ik hou ervan om advies te geven
aan mensen en ze iets nieuws te leren. Breien is een
handwerktechniek die zich continue vernieuwt. Niet
meer enorme lappen breien en dan in elkaar zetten:
hup weer een trui. Maar maatwerk bieden zoals
bijvoorbeeld topdown breien. Dan brei je dus van
boven naar beneden. Je kunt er prachtig coupenaden
in breien waardoor je perfect passende gebreide
kleren krijgt”.
Een van de vaste klanten die binnenkomt voor advies
is Jacqueline. “Toen ik hier voor de eerste keer kwam,
adviseerde Corine mij om anders te gaan breien. Ik
ben continentaal gaan breien. Ik ben er best trots
op dat ik, die altijd normaal breide, iets nieuws heb
geleerd. Mijn moeder heeft mij leren breien en die

kon ook gewoon breien zonder te kijken. Dat moest
trouwens ook wel lacht ze, we waren thuis met
11 kinderen. Ze had geen tijd om naar beneden te
kijken.”
“Weet je wat zo mooi is aan breien en haken, je hoeft
niet bang te zijn om het fout te doen. Als het niet
goed is, haal je het gewoon uit”, valt Corine bij.
De winkel ligt vol met allerlei soorten denkbare
garens, van wol van yak tot wol van hennep. Je kunt
het zo gek niet bedenken of er is wel een garen van
gemaakt. Zo’n 80% van de klanten die binnenkomen
houden zich bezig met breien en rond de 20% met
haken. Door de hele winkel hangen prachtige gebreide creaties. Ze zijn gebreid met de meest uiteenlopende technieken. Ook hangen er gehaakte knuffels.
De een is nog leuker dan de ander. Klanten krijgen
hier geen mandje maar een dienblad. De bolletjes
kun je uitzoeken in de winkel en een van de vaste
medewerkers gaat dan in het magazijn de benodigde
bolletjes halen, ‘verse bolletjes’. Het resultaat is een
dienblad vol met aanlokkelijke gekleurde bolletjes. Je
wordt er hebberig van!
Met de decembermaand voor de deur heeft de winkel wol om zalige kerstsokken te breien. “Maar”, zegt
Corine, “je kunt gewoon alles breien of haken wat je
wilt: kerstballen, kerstkleedjes, kerststallen. Noem
maar op”.

Eigenlijk zouden we in deze rare tijden iemand eens
moeten verrassen met een bolletje wol en een paar
breinaalden. Handwerken zorgt ervoor dat je bezig
bent met je handen, een fijn zen-momentje. Even
gewoon kijken naar wat je aan het maken bent en
dan daarna het plezier van het dragen van je eigen
gemaakte kledingstuk. Met de nieuwe breitechnieken
die Corine uitgebreid heeft uitgelegd, ga ik vastberaden aan de slag. Breien tuttig en ouderwets, echt
niet!
Foto’s en tekst door: Patries Boon
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Alle eendjes zwemmen in het water.
Het einde is in zicht van het onvergetelijke jaar
2020. Ondanks dat veel mensen naar buiten gingen
om te trimmen of te wandelen in de natuur, zoals
een rondje Karpendonkse Plas lopen, gaat er soms
iets moois aan je voorbij, waar je vaak niet op let.
Op deze prachtige plas zwemmen namelijk fantastisch mooie soorten eenden.
In deze periode zijn de watervogels uit de rui en
dragen ze een prachtig verenkleed, natuurlijk met
eronder een jasje van dons en een vetlaag, want op
het water is het natuurlijk best wel fris, laat staan
als het zou gaan vriezen.
Ga je wandelen rond het water, neem dan eens een
keer een verrekijker mee en kijk eens goed naar de
eenden. Je ziet er kuifeenden en futen. Zij gaan net
als aalscholvers onder water op jacht naar voedsel.
Vaak kleine visjes, maar ook waterplanten worden
er gegeten.
Er zwemmen ook tafeleenden. Dat zijn grijze eendjes met een mooie bruine hals en kop.

Foto: Rick Kuijten Kuifeend
Natuurlijk zwemmen er ook gewone wilde eenden.
Maar als je ze goed bekijkt met de kijker, zijn ze
helemaal niet zo gewoon. De mannetjes hebben
een blinkende blauwgroene kop en het verenpak is
geweldig mooi. De vrouwtjes lijken gewoon bruin,
maar van dichtbij is het een palet van 40 tinten

bruin.
Dat is superslim van moeder natuur, want zij
moeten in het voorjaar op het nest zitten en dan is
camouflage een must. Je ziet vaak dat de vrouwtjes
in de vogelwereld minder opvallen door het verenjasje, maar toch zijn ze prachtig.

Foto: Rick Kuijten. Fuut met jongen
Als je naar het eiland van de plas kijkt, zie je vaak
een aantal reigers en aalscholvers in de struiken en
in de bomen zitten.
Soms heb je geluk als er een zilverreiger tussen zit.
Deze is spierwit, dus het kan dan niet missen dat
het er een is.
Wintertalingen kun je er zien, maar ook meerkoetjes en waterhoentjes. De ganzen zijn natuurlijk ook
niet te missen tijdens het rondje. En zie de prachtige
witte zwanen.
Op het internet zijn zoekkaarten te vinden, of je
neemt een zakformaat vogelboekje mee tijdens het
wandelen.
Met je slimme telefoon kun je natuurlijk ook makkelijk een eend vinden.
Ga je in je eentje of met z`n tweeën, geniet van al
dat moois tijdens het rondje!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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100 jaar
Hofstraat 89
100 jaar Martinusschool Hofstraat, deel 5
Lambert de Vries (1875 – 1939)
deel 5 Lambert de Vries
1875 – 1939
In het najaar van 1919 wordt aan de Helmondse architect Lambert de Vries door de gemeente Tongelre dus
de opdracht gegeven om een nieuwe school te ontwerpen, die uit 7 lokalen en een gymnastiekzaal zal bestaan.
Lambert de Vries heette eigenlijk Gijsbert, maar omdat
hij samen met zijn broer Gerard het familiebedrijf beheerde, was het beter dat Gijsbert zijn voornaam wijzigde. Dit om verwarring als gevolg van dezelfde initialen te
voorkomen, maar dit had u ongetwijfeld al wel door.
Lambert de Vries is in Helmond wereldberoemd. Veel
van zijn gebouwen zoals kloosters, scholen maar ook
villa’s en arbeiderswoningen zijn nog in Helmond en
omgeving te bewonderen. Heel kenmerkend voor zijn
stijl is de strakke symmetrie.

Het voormalige Carolus Borromeus College aan de Mierloseweg in Helmond (ontwerp van L.de Vries)
Het ontwerp van de Martinusschool
Originele bouwtekening uit 1919, voorgevel (schaal 1 :
100)

Onder de klok, staat Openbare Lagere School. De onderwijswet waardoor de lagere school een bijzondere
werd, was nog niet van kracht. Vandaar.
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Enkele cijfers van de architect:
Het gebouw heeft een oppervlakte van 330 m², de
gymzaal meet 144 m².
De kelder is 2.60 meter diep. Met de luchttoevoer
en -verversing zit het wel goed, want de lokalen zijn
4.50 meter hoog en hebben alle zeven ‘onmiddellijke
gemeenschap met de buitenlucht’. Bovendien ligt de
beerput voor de ingang aan de Hofstraat, dus ver van de
leslokalen.

Originele bouwtekening uit 1919, achtergevel (schaal 1
: 100)
Locatie
In de raadsvergadering van 27 oktober 1919 geeft B&W
te kennen dat het op zoek gaat naar een geschikt terrein
voor de nieuwe school. Dit in overleg met meneer
pastoor die, met het in werking treden van de nieuwe
lagere schoolwet, deze school wel als bijzondere school
zal overnemen. De bijzondere scholen vielen immers
niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid. De
pastoor in kwestie was Van Vlokhoven die, zoals uit de
vergadering van 7 november 1919 blijkt, zijn oog heeft
laten vallen op een stuk grond tussen de overwegen.
Het ligt midden in de parochie en is aan weerszijden
bebouwd. Omdat het stuk grond van burgemeester Van
Engeland is, wordt het wel een precaire zaak. Immers,
de burgemeester moet als voorzitter een vergadering
leiden, die beslist over de aankoop van zijn perceel. Toch
heeft de raad hier geen moeite mee en volgt het advies

van de pastoor op. Er staan op het terrein geen woningen die ontruimd moeten worden en het herenhuis
dat moet worden aangekocht kan als woning voor het
hoofd der school dienen. Dat herenhuis is de burgemeesterswoning, nu Tongelresestraat 443. Wel wil de
raad voor een definitief besluit zekerheid over de prijs.
Er worden twee taxateurs aangewezen om een waarde
vast te stellen.
Alles gaat nu heel snel. Op 8 november laten de
taxateurs de raad weten dat ze zijn uitgekomen op
een bedrag van ƒ 32.500. Omdat Van Engeland direct
belanghebbende is, trekt hij zich uit de vergadering
terug. De raad vindt de prijs nogal aan de hoge kant en
benoemt zelf twee nieuwe taxateurs, de heren Breukel en Huybregts. Op 10 november komen die met
een taxatie van ƒ 24.500. Tot ieders tevredenheid, ook
die van de burgemeester, besluit men te middelen en
wordt het definitieve bedrag ƒ 28.500. De kosten op de
koopakte zijn voor de gemeente. Was het dit ? Nee. Er
is nog één obstakel te nemen. De burgemeester heeft al
een vermoeden dat zijn vrouw, die volgens de notulant
‘veel in de melk te brokken heeft ‘ niet zal instemmen.
Alvorens zijn akkoord te geven, vraagt Van Engeland of
hij haar kan „ op telefoneren “. De uitkomst is geen verrassing. Mevrouw Van Engeland heeft veel moeite met
de verkoop, deelt hij mede. Raadslid Van de Wiel
heeft er wel een idee van waar de schoen wringt. Ook
hij vraagt om de telefoon. Even later keert hij opgetogen
terug. „ Mevrouw had maar één bezwaar, nl. dat zij
vreesde dat zij direct nadat het verkoopcontract was getekend, haar huis zou moeten verlaten. Ik was zo vrij om
haar te zeggen dat zolang de school nog niet in gebruik
was genomen, zij niet uit haar woning zou worden gezet. Toen was zij gerust gesteld ”. De raad knikt instemmend. De overeenkomst kan nu ter goedkeuring naar
Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur) worden
gezonden.

Achter het burgemeestershuis aan de Tongelresestraat
verrijst in 1920 de Martinusschool.

De situatie nu. Rechtsachter de contouren van de voormalige Martinusschool
Financiering
In dezelfde vergadering van 10 november wordt er een
raming van de kosten aan de raad gepresenteerd. Hoeveel gaat het kosten en welk bedrag moet er geleend
worden? De koop van het perceel voor de bouw
is ƒ 28.500, de bouw zelf wordt geschat op ƒ 127.000.
Dan komt hier nog bij de centrale verwarming, het meubilair, de leermiddelen en de gymnastiektoestellen. Bij
elkaar een totaal van ƒ 186.000. Trek hier de rijkssubsidie vanaf en dan blijft er een bedrag van ƒ 150.000 over
dat geleend moet worden. Dit tegen een rente van 5½
%. Omdat de gemeente Tongelre al een andere lening
tegen dit rentepercentage heeft uitstaan, kan er geen
lager tarief worden bedongen. In 30 jaar zal de schuld
worden afgelost. Maar dit zijn geen zorgen meer voor
Tongelre want nog geen twee maanden later zal het
opgaan in Groot Eindhoven.
Paul Brans en Deetje Dielis

In deel 6, over de bouw en burgemeester
Van Engeland
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Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we
samen uw wensen bespreken.

6 stuks

8,95

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

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

www.primera.nl

BEWEGEN IS GEZOND

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd 2

12-08-19 14:36

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

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

...even naar Primera

Verenigingen
Aan het woord
Carnavalsvereniging De Tongelreepers
Beste carnavalsvierders,
Ook wij als carnavalsvereniging hebben moeten besluiten het komend seizoen geen
activiteiten te organiseren vanwege de coronacrisis.
Dit is een besluit met pijn in ons hart, maar de gezondheid gaat voor alles.
Wij hopen voor jullie allemaal dat het snel weer normaal gaat worden en dat we weer
met z’n allen een feestje kunnen bouwen.
Beste mensen blijf gezond, houdt vol en hopelijk snel tot ziens.
Salaai
K.V. de Tongelreepers

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935
Het jaar 2020 loopt ten einde, het is een heel roerig jaar
geweest.
We hopen dat het nieuwe jaar beter zal zijn en dat
we corona in 2021 de baas zullen zijn. Maar we zullen
moeten afwachten of er een vaccin zal zijn, en dat die
geschikt is voor alle mensen.
Ons dahliaveld is winterklaar, er is flink geploegd en gemest. Dus we verwachten dat we in 2021 een prachtige
tuin zullen hebben.
Het is bijna niet te geloven, maar er is helaas op onze
tuin ingebroken en we missen onze aanhanger en de
bosmaaiers en nog enkele gereedschappen meer.
Dit is voor ons een hele aderlating. Maar we laten
ons kopje niet hangen en we gaan er in 2021 weer vol
tegenaan.
Wij wensen iedereen een fijne afsluiting van het jaar en
voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Alle leden van de dahliaclub Sint Martinus
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Scouting Doornakkers
‘November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn’
De gemiddelde temperatuur van oktober kwam iets boven normaal uit, namelijk 11,2 graden. De paddenstoelen
worden al weer enige tijd waargenomen, de bomen worden alsmaar kaler, de dagen steeds korter en kouder en
dat betekent één ding: het is weer november! Vanwege het rustige weer kan het tijdens heldere nachten flink gaan
afkoelen en vriezen. En wat is er dan lekkerder en prettiger dan een warm hapje?! Hierbij twee typische scoutinggerechtjes die je op een BBQ of vuurtje kunt bereiden:
Gevulde banaan van het vuur
Benodigdheden (voor 4 personen)
• 4 bananen
• chocolade of andere zoete vullingen zoals Rolo’s, Fudge, (Bastogne)koekjes, kokos, marshmallows etc.
• aluminiumfolie
Bereiding
1. Leg de bananen (met schil) plat neer, zodat ze niet kunnen omrollen.
2. Maak in elke banaan een snee van kop tot staart met de kromming van de banaan mee en zorg ervoor dat de
onderkant van de bananenschil heel blijft.
3. Vul de bananen met een vulling naar keuze en doe er wat aluminiumfolie omheen.
4. Leg de bananen op het rooster van de BBQ of bij wat bescheiden kooltjes van de BBQ of het vuurtje.
5. Bak de bananen tot ze mooi zacht zijn.
6. Haal de bananen uit het vuur (pas op: heet!) en leg ze op een plek waar ze kunnen afkoelen voordat je ze opeet.
Appel met kaneel van het vuur
Benodigdheden (voor 4 personen)
• 4 appels (liefst zoete appels zoals Jonagold of Elstar)
• 2 eetlepels donkerbruine basterdsuiker
• 1 theelepel kaneel
• rozijnen (optioneel)
• aluminiumfolie
Bereiding
1. Schil de appels, snijd ze in vieren en verwijder de klokhuizen.
2. Snijd er smallere plakjes van en maak per appel een pakketje van aluminiumfolie.
3. Strooi er een beetje bruine suiker, snufje kaneel en eventueel wat rozijnen over heen.
4. Leg de pakketjes op het rooster van de BBQ of bij wat bescheiden kooltjes van de BBQ of het vuurtje.
5. Bak de appels tot ze mooi zacht zijn.
6. Haal de pakketjes uit het vuur (pas op: heet!) en leg ze op een plek waar ze kunnen afkoelen voordat je ze opeet.
Groetjes,
Denise van Galen
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Dit jaar helaas geen Sint en Pieten door jullie straat,
maar ondanks het vervelende COVID virus staat Sinterklaas wel gewoon paraat!
Jammer genoeg niet gezellig op het paard maar gelukkig wel een lekkernij,
geniet ervan, komen wij volgend jaar hopelijk wel weer gewoon jullie huisje voorbij!

Sint Nicolaasvereniging
’St. Martinus’
Beste kinderen en ouders,
Een rondgang door de wijk zit er dus niet in dit jaar helaas. Maar natuurlijk is Sinterklaas jullie niet vergeten,
we gaan er toch iets leuks van maken!
• Lekkernij: In deze dagen, zo kort voor mijn verjaardag, verspreiden mijn Pieten langs de rondgangroute een
lekkernij via jullie brievenbus, hoop dat het mag smaken!
• Kleurplaat: Daarnaast hebben we een leuke kleurplaat op de site staan; print hem uit en maak er iets moois
van. Als je hem uiterlijk 3 december in de brievenbus doet van Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis,
haalt Piet ze daar op en maak je kans op leuke prijzen!
• Filmpje:

Tot slot hebben we een leuk filmpje gemaakt al zeg ik het zelf, mag je niet missen!
Ook deze staat op de site:

www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl

Geen collecte dit jaar, uw donatie wordt op prijs gesteld!
Sint-Nicolaasvereniging ’Sint Martinus’ Tongelre
Rabobank: NL92RABO0151302685
Info@sinterklaasvereniging-tongelre.nl
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RKVV TONGELRE EN HET STILSTAAND VOETBAL
De KNVB maakt zich grote zorgen over het amateurvoetbal dat voor de tweede keer dit jaar tot stilstand is gekomen. Met de competities wordt ook opnieuw het spelplezier bij de voetballers stilgelegd. Hoe vaak kunnen zij zich
blijven opladen om sport een belangrijk deel van hun vrije tijd te laten uitmaken?
Ook RKVV Tongelre ziet de sterk gestegen coronacijfers en snapt de noodzaak voor maatregelen. Met 1,2 miljoen
KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas onvermijdelijk; we staan tenslotte midden in de samenleving. Maar
het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken, omdat de meeste besmettingen thuis, op het werk en
bij vrienden en familie plaatsvinden, benadrukt de KNVB. We hopen met zijn allen dat de competities weer zo snel
mogelijk op gang komen.
Neemt niet weg dat de Tongelrese voetbalclub nog steeds volop aan de gang is: onze 24 Woutjes trainen nu in
nieuwe shirtjes, net als hun trainers, waardoor ze voor iedereen herkenbaar zijn. Met het nieuwe Tongelre-logo en
allemaal een eigen rugnummer! En natuurlijk de vermelding “Woutjes” op de rug.
Ook de jeugd traint en oefent gelukkig gewoon door met de reguliere doordeweekse trainingen. Daarnaast zijn er
extra trainingen en onderlinge oefenwedstrijden op zaterdag.
En nog steeds komen de aanmeldingen voor de jeugd bij ons binnen. Net als voor het nieuw op te richten damesteam, waarvan de eerste training helaas moest worden uitgesteld. Ook de trainer voor dit team is inmiddels
gearriveerd.
De jeugd blijft dus actief. Net zoals hun ouders, die weliswaar niet de trainingen mogen bijwonen, maar hun conditie op peil houden door rondjes rond het sportpark te lopen. Grote klasse! Onze eigen senioren moeten helaas
maar zien hoe ze de extra kilo’s kunnen tegenhouden.
Dus ondanks de pandemie groeit RKVV Tongelre door; net zoals hopelijk de meeste amateurclubs, want Zonder is
maar Somber.
Ten slotte raad ik u de column aan van Sjoerd Mossou in het digitale Algemeen Dagblad van 7 november jl. waarin
hij opkomt voor het cultureel erfgoed dat amateurvoetbal heet.
Met als titel: “Arie Boomsma mag lekker blijven zweten in de sportschool, maar de amateurvoetballers zitten thuis”.
Met sportieve en vooral gezonde groeten.
Peter Laurier
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Foto’s uit
Tongelre

Paddenstoelen in het Eckartse bos
Foto: Marianne Kommers

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.

Herfst in het Wasven
Foto: Niels van den Bosch

Op 7 november is deze mandala gelegd in het groendomein. Mijn vriendin Malina is de initiator van
deze mandala (dame op foto met blauwe handschoen). Zij doet dit vaker. En vanuit de vriendengroep
sluiten wij aan. Ze heeft van tevoren een eenvoudig ontwerp bedacht, een mix van vierkanten en
cirkels. Het materiaal is veelal van het Wasven en we hebben ook van tuinen en andere parken blad
verzameld. Dat werd ook direct scherp opgemerkt door een jongeman van het bestuur van Wasven
als ik me niet vergis. Dat er bladeren lagen van bomen die daar niet groeien. Heel leuk!

Foto: Ramon Everard
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Kindertherapie Eindhoven

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

praktijk voor drama- en speltherapie

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Vaktherapeut Subira Selder

Praktijkadres

Pagelaan 20A, 5641 CC Eindhoven
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl
Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk.
Voor mogelijkheden vergoeding vanuit gemeente zie website.

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

OPEN

!

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

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

Gratis parkeren

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

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

URKHOVEN

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

Kerstkringloopwinkel Eindhoven
Na een daverend succes in 2019 opent Team Lekker Belangrijk ook dit jaar weer een Kerstkringloopwinkel in het inmiddels vertrouwde winkelpand aan het Klein Tongelreplein 1 in Eindhoven (Winkelcentrum Haagdijk).
Opnieuw toonde de eigenaar zich bereid om het pand geheel kosteloos ter beschikking te stellen.
Daarnaast is de winkel met hulp van kringloopwarenhuis Het Goed uit Eindhoven op dusdanige wijze
gemeubileerd met nostalgische kasten dat de tijd van Dickens herleeft.
In de pop-upwinkel worden gebruikte kerstartikelen verkocht: leuke cadeautjes, versieringen en allerlei
kersthebbedingetjes voor de kleine beurs.
De opbrengst van de actie is geheel bestemd voor:
• KWF/Alpe d’HuZes www.opgevenisgeenoptie.nl
• Inloophuis De Eik
www.inloophuis-de-eik.nl
• KIKA
www.kika.nl
Al jaren laat Team Lekker Belangrijk van zich horen in de aanloop naar Kerst.
Nog steeds krijgen veel te veel mensen de diagnose kanker. Ondanks de vele miljoenen euro’s die elk jaar worden
ingezameld om deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen, is dat nog altijd niet gelukt. Toch zijn we op de
goede weg! Er komen telkens nieuwe behandelmethodes bij en er worden volop nieuwe medicijnen ontwikkeld,
waardoor kanker gelukkig steeds vaker goed te behandelen is. Daarnaast wordt steeds meer geld besteed aan projecten die betrekking hebben op het leven met kanker.
Dat alles betekent allerminst dat we er zijn en dat betekent dus óók dat Team Lekker Belangrijk doorgaat met het
inzamelen van geld.
Dit gebeurt onder het motto: ‘U geeft iets aan ons en wij geven u iets terug’. Dit jaar dus opnieuw in de vorm van
verkoop van gebruikte kerstartikelen, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de hierboven gemelde
instanties.
Voor de openingstijden kunt u terecht op de website: www.lekkerbelangrijk.info
Mocht u zelf nog kerstartikelen bezitten die u niet meer gebruikt, doneer ze dan aan de kerstwinkel van Team
Lekker Belangrijk. Op die manier levert u ook een bijdrage. De spullen kunnen afgegeven worden tijdens openingstijden van de winkel en de officiële openingen op de zaterdagen van 12.00 tot 14.00 uur.
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nieuws van de
Scholengemeenschap
Sponserloop Saltoschool ‘t Karregat
Wauw!! Maar liefst ruim € 3000,- is er opgehaald
tijdens de sponsorloop op 13 oktober voor nieuw
buitenspeelmateriaal en het goede doel ‘Because we
carry’. Onze leerlingen hebben enorm veel mensen enthousiast gekregen om hen te sponsoren. En natuurlijk
hebben de kinderen hun rondes zo snel mogelijk afgelegd om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Hiermee
kunnen we materialen aan gaan schaffen, zodat we
gericht buitenspel kunnen geven aan de kinderen. Maar
we doen meer! Er gaat ook geld naar het goede doel
‘Because we carry’. Dit is een beweging van mensen
die onmacht omzet in daadkracht. Het doel is ouders
en kinderen te helpen die gevlucht zijn voor oorlog,
dreigingen of een natuurramp. Dit doen ze op campus
Kara Tepe en campus Moria in Lesbos. Onlangs is campus Moria tot de grond toe afgebrand waardoor veel
mensen nu op straat leven. De stichting helpt met een
team vrijwilligers de mensen op de vlucht in Lesbos. Dat
begint bij het geven van noodhulp als luiers, kleding en
slaapzakken. Onze juf Willemijn wil ook daadwerkelijk
daar gaan helpen als vrijwilliger in de voorjaars- of meivakantie. Voor meer informatie over ‘Because we carry’
kijk dan op: https://www.becausewecarry.org/
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Eindhovens Muziekcollectief en kerst 2020
Een volle kerk bij het kerstconcert van het Eindhovens Muziekcollectief. Gaan we het nog meemaken?
Hopelijk wel, maar dit jaar in ieder geval niet. Gezien
de huidige coronamaatregelen zal een concert in een
volle kerk niet tot de mogelijkheden behoren. Ook
repeteren met het volledig orkest gaat op dit moment
niet.
Het bestuur heeft daarom besloten dat we dit jaar
geen kerstconcert kunnen geven. Hopelijk is het nog
mogelijk om in kleinere ensembles te spelen. En het
liefst ook om op te treden natuurlijk, bijvoorbeeld
buiten. Mocht dit het geval zijn dan laten we dat via
de social media-kanalen weten. Voor nu wensen wij
u namens het Eindhovens Muziekcollectief een fijne
kerst en hopelijk tot volgend jaar!

Minibiebs in Oud-Tongelre
Onze oproep in het vorige wijkblad heeft een drietal minibiebs opgeleverd. Onder de foto’s kun je zien waar
ze te vinden zijn.

Kaartmakersring 27

Morgenroodstraat 6

Morgenroodstraat 10
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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

Team van der Heĳden Kappers

G lamour moment

staat klaar voor jouw
tijdens de feestdagen

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

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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ALLEEN
OP
AFSPRA
AK!

de Tongelrese
Keuken
Lasagne met pompoen en gerookte ham:
heerlijk in de herfst
Ingrediënten
voor 4 personen
- 12 groene lasagnevellen
- 800 gram pompoen
- 200 gram gerookte ham in stukjes
gesneden
- 150 gram mascarpone
- 100 ml kookroom
- 200 gram geraspte Goudse kaas
- 1 snufje geraspte nootmuskaat
- Zout en peper.

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 180 graden;
2. Snijd de pompoen in stukjes en kook ze gaar;
3. Prak het vruchtvlees van de pompoen fijn, voeg de mascarpone,
stukjes ham en de nootmuskaat toe. Breng op smaak met peper en zout;
4. Meng de Goudse kaas met de room;
5. Verdeel in een ingevette ovenschotel 4 lasagnevellen en bedek dit met
de helft van de pompoenpuree;
6. Herhaal dit en eindig met de lasagnevellen;
7. Bedek dit met het kaasmengsel en strooi er nog wat kaas over;
8. Bak de lasagne in de oven gedurende 30 minuten.

Eet smakelijk!
Clasine en Jack
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Gezellige filmavond

Gezellige filmavond
Als het binnen de richtlijnen van het RIVM toegestaan is en wij het verantwoord vinden, organiseren
we op vrijdag 18 december 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
• Kosten € 2,50 inclusief koffie of thee met wat
lekkers bij binnenkomst
• We houden geen pauze. Na afloop is de bar wel
geopend.
• Aanmelden kan pas vanaf 7 december 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.
’The Best Exotic Marigold Hotel’ (2011).
Een groep gepensioneerde Britten vertrekt naar het
Indiase Marigold Hotel om er voor weinig geld een
luxe leventje te gaan leiden. Luxe vinden ze echter
niet, maar wel verassende levenslessen, rust en
liefde.
Kom je ook!
Als bijdragen in
de kosten vragen
we €1,50
per persoon
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Rijbewijskeuring voor 75+

De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. De keuringsdagen zijn 3 en 17 december.
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.

December

Feestmaand
of niet?

Afgelopen dinsdag 3 november heeft premier Rutte weer nieuwe maatregelen afgekondigd! (Zo heeft u een beetje een idee hoe ver we vooruit moeten kijken). Daarbij
hoopt hij dat het nu een stuk beter gaat worden en dat we mogelijk eind december
weer een beetje kunnen genieten van de kerstdagen. En dan moeten wij nu tegen u
zeggen wat wij gaan doen met Sinterklaas, Kerstmis en onze Nieuwjaarsactiviteiten!

Nou daar gaan we dan:

• Sinterklaas, zo heeft u in het vorige nummer al kunnen
lezen heeft zijn tocht al afgeblazen. Of hij ons toch nog gaat
verrassen? Of het mogelijk al gedaan heeft?
• Kerstknutselen samen met de Kreakids, Dit gaat NIET door
op 16 december, hopelijk kunnen we deze leuke kinderactiviteit volgend jaar weer oppakken.
• De Kerstmarkt bij de Wasvenboerderij, een aardige
jaarlijkse traditie geworden, is afgelast! Jammer het is een
gezellige markt die veel mensen trekt uit Tongelre en ver
daarbuiten. Volgend jaar hopelijk een nieuwe kans.
• Dan iets wat mogelijk wel doorgaat: De Kerstbrunch! Als
er weer wat verbeteringen zijn dan zouden we in afgeslankte
vorm (tussen de 20 en 25 gasten) deze door kunnen laten
gaan! Uiteraard weten we dit nu nog niet, maar willen we
wel positief blijven en ervan uitgaan dat het wel door kan
gaan!
Inschrijven kan vanaf maandag 7 december! De kosten
bedragen € 7,50 per persoon. Bij inschrijving te betalen.
Mocht de Kerstbrunch dan alsnog niet doorgaan dan
ontvangt u uw geld terug!
Datum: zaterdag 26 december (tweede Kerstdag) van 11.30
tot 13.30 uur.
• En dan zitten we alweer in 2021! De Nieuwjaarsreceptie!
U zult begrijpen dat we daar nog helemaal niets over kunnen
zeggen. Maar we hebben eind december nog de
mogelijkheid om u te vertellen of ons jaarlijks samenkomen
door kan gaan! Dan verschijnt de volgende Rond ’t Hofke!
De datum voor de eventuele Nieuwjaarsreceptie is op 10
januari 2021.
Wilt u op de hoogte blijven van de tussentijdse stand van
zaken, kijk dan op onze website:
www.ouderaadhuiseindhoven.nl of op het publicatiebord of
de voordeur van ’t Oude Raadhuis!
Wat er ook gebeurt in deze laatste maanden van het jaar, we
hopen dat jullie allemaal gezond blijven en een fijne decembermaand tegemoet gaan en dat we daar ook nog een kleine
rol in kunnen spelen!
Fijne kerstdagen en tot een volgend keer!
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

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

De wereld draait door, al lijkt het soms van niet. Wij denken aan jullie, al zie je dat op de lichtkrant nu even
niet (i.v.m. reparatie)! Hou vol mensen in deze bijzondere tijd. We hopen elkaar zo snel als het kan weer live
te kunnen treffen. Sterkte voor iedereen die het nu extra kan gebruiken!

Vrijwillig(st)ers van 11 tot 82 jaar!
We zien elkaar nu even heel weinig. Daarom willen we jullie via deze weg even voorstellen aan twee van
onze bijzondere vrijwilligsters: onze jongste en onze oudste! Hieronder een mini interview tijdens het
gezellig koffieleuten bij Ida thuis.
Naam: Ida Sanders
Naam: Lieve Trum
Leeftijd: 82 jaar en in maart 83
Leeftijd: 11 jaar
Wat doe je bij Orka?
Wat doe je bij Orka?
“Kletsen, op donderdagavond bij
“Helpen bij de muziekmiddagen, het
Bakske Doen.” Ida lacht erbij. “En nawijkfeest, sponsorbuffet en kerstdiner. En
tuurlijk helpen met de lunch van Orka
helpen als ‘t kan.”
Ontmoet, elke woensdagmiddag. Heel Wat vind je leuk aan Orka?
jammer dat dat nu even niet kan, dat
“Mensen komen lekker bij elkaar om te kletmis ik wel!”
sen en dat helpen dat ze bij elkaar kunnen
Wat vind je leuk aan Orka?
komen, dat vind ik leuk!”
“Het gevoel dat iedereen er even wel- Wat zou je nog willen doen bij Orka?
kom is. Het is gewoon echt een beetje “Later achter de bar staan!”
thuiskomen, geen klassenverschil. Je
hoeft niet geleerd te doen, zeg maar.”
Dat is top, dan blijft Lieve nog lekker lang
Wat zou je nog willen doen bij Orka?
vrijwilligster. Super welkom Lieve!
“Nou, ik vind dat ik eigenlijk wel
genoeg doe. Twee dagen per week is
eigenlijk wel genoeg! En bij andere activiteiten sluit ik gewoon lekker aan!”
Lieve Ida, wij hopen ook dat de pandemie snel achter de rug is en we elkaar
weer veel live kunnen ontmoeten bij
Orka. Even een live kopje koffie was
trouwens erg gezellig, dankjewel
weer!

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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Vrienden van Orka, doe je mee om
buurtactiviteiten mogelijk te
maken en te houden?

Update van de keuken
Vorige keer berichten we van de toekenning van
€10.000,- subsidie van het Oranje Fonds voor de
nieuwe keuken en verbouwing bij Orka. Inmiddels is de gemeente, eigenaar van het pand,
akkoord met de verbouwing, geen onbelangrijke
stap in het vervolg :)
De bouwtekeningen zijn klaar. Met nog enkele
offertes te gaan, puzzelen we voor het beste
resultaat binnen een haalbare begroting. In
november staat het opruimen en slopen van de
oude keuken op het programma. Het klusteam
heeft voorlopig de handen nog vol, maar super
dat ze er vol voor gaan!

Halloween-kleurwedstrijd
Dank voor alle mooie kleurplaten,
supergaaf! De prijswinnaars kregen
vrijdagavond 30 oktober hoog bezoek mét een prijs aan de deur!
Tududududdup……knip knip
Tududududup…….
knip knip
Tududududu, tududududu, tududududu, knip knip

We gaan De Vrienden van Orka oprichten!
Wat vragen we? We vragen een jaarlijkse bijdrage
van €20,- (meer mag natuurlijk), waarmee we elk
jaar een investering in Orka doen, waar de wijk
gebruik van kan maken. Dit jaar is dat natuurlijk de
keuken, volgend jaar weer iets anders. We hopen de
achtertuin dan een upgrade te kunnen gaan geven.
Wat krijg je daarvoor als Vriend?
• Ten eerste natuurlijk een (nog) warme(re) band
met Orka
• Alle vrienden krijgen een naamplaatje achter de
bar van Orka
• Jullie krijgen het activiteitenoverzicht van Orka in
je mailbox, indien gewenst
• En 1x per jaar hebben we een Vrienden van Orka
Avond, waarbij we hapjes
zullen serveren en drankjes
tegen inkoopsprijs.
Interesse: mail even naar
info@orkacentrum.nl

Orka Dance swingt!
Sport voor kinderen kon gewoon doorgaan met de strengere
maatregelen. Wat een geluk voor de jonge dansers van Orka
Dance (zie foto voor de jongste dansertjes).
Wil je ook komen dansen, laat het dan snel weten via orkadance@orkacentrum.nl, de groepen zijn bijna vol!

Activiteiten……..zodra het kan!
Tot onze spijt gingen de novemberactiviteiten ook niet door in verband met de aangescherpte maatregelen. Het zal de komende maanden een uitdaging worden wat wel en niet mogelijk is, mede door de
verbouwing. Laten we hopen er in 2021 weer een goed jaar MET elkaar en VOOR elkaar van te maken.
Zodra het mogelijk is zullen we de bierproeverij, de muziekkwis, muziekavond en spelletjesavonden
weer opstarten. Houdt hiervoor onze website, Facebook en Instagram in de gaten.
We wensen iedereen mooie feestdagen en een goed en gezond 2021 waarin we elkaar weer gaan ZIEN!
Namens alle vrijwilligers van Orka en het bestuur,
Johan, Helma, Amy, Mayliss en Mirjam
p.s. Mail de oplossing van de rebus naar info@orkacentrum.nl en
maak kans op een kerstpresentje!
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Alles voor uw
schoonheid

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

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

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

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting
happiness for your skin

Erfbelasting Eindhoven is lid van

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

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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

’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487
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Ds. Tjalling Huisman - een gedisciplineerd werker
met een speelse inslag

Sinds 5 juli is dominee Tjalling Huisman predikant in
de protestantse kerk aan de Meerkollaan. Wij laten u
graag kennismaken met deze nieuwe dominee.
Wie is Tjalling Huisman?
Tjalling is geboren in Ooltgensplaat als zoon van een
predikant. Na de middelbare school in Leiden ging hij
theologie studeren in Kampen. Hij zag zichzelf in die
periode nog geen dominee worden en maakte na vijf
jaar de overstap naar de VU om de lerarenopleiding te
volgen.
Tjalling en zijn vrouw Margreet hebben drie kinderen:
Saskia, Sybren en Stijntje. De jongste dochter is meeverhuisd naar Eindhoven. Op onze vraag welke gebeurtenis
hem sterk beïnvloed heeft, antwoordt hij: “de geboorte
van ons eerste kind”.
In zijn vrije tijd trekt Tjalling er graag op uit om een lange wandeling te maken. Ook leest hij graag modernere
literatuur en de wat oudere poëzie.
Tjalling typeert zichzelf als een gedisciplineerd werker.
“Hierin ligt mijn kracht. Ik kan goed doelen stellen.
Daarnaast is het ook nodig om te kunnen spelen, relativeren, los te laten. Dat lukt steeds beter”.
Van docent tot predikant
Van 1988 tot 2000 werkt Tjalling als leraar godsdienst
en levensbeschouwing op middelbare scholen in Voorburg en Amsterdam. “Het directe in jongeren trekt me
aan. En misschien ook het onaangepaste, juist omdat
ik dat zelf níet ben”. Tjalling gaat in deze periode een
paar keer per jaar voor, met name in Noord-Holland, en
besluit na twaalf jaar onderwijs stappen te nemen om
predikant te worden. “Ik wilde ook wel de geloofstaal
delen met anderen”.
Zijn eerste predikantsplaats wordt de Samen op Weg
gemeente in Velserbroek. “Een pluriforme gemeente:

van evangelisch tot vrijzinnig. Langzamerhand, door de
mensen te leren kennen, ben ik van binnen ‘opgerekt’
en was er plaats voor mensen die kwamen van de
pinkstergemeente en voor orthodoxen uit de gereformeerde en hervormde kerk. Men gunde elkaar ruimte.
Het was wel voortdurend balanceren. En ja, je moet
met elkaar in gesprek gaan”.
In 2008 is Tjalling verbonden aan de Hervormde Gemeente Maarland (Loppersum). “Een gemeente met
een vaste liturgie waaraan men graag vasthield. Maar
als predikant dien je de gemeente en niet andersom”.
Op een gegeven moment ontstaat ook hier ruimte door
onderling vertrouwen. “En zo zijn langzamerhand de
dierenverhalen gekomen”. Deze verhalen voor kinderen
worden ook gebruikt om te relativeren en mensen een
spiegel voor te houden. “Men stond daar open voor”.
Kinderen en jongeren
Om de kinderen bij de dienst te betrekken gebruikt
dominee Huisman naast dierenverhalen ook verhalen
over broer en zus Peter en Petra en hun vriend Ntoane.
“Je moet voorkomen dat kinderen zich bekeken voelen,
zeker als er niet zo veel zijn”.
Als docent op de middelbare school heeft Tjalling veel
ervaring opgedaan in de omgang met tieners.
Hoe werkte je in Groningen met de jongeren? “Eens in
de maand hielden we samen met de Gereformeerde
Kerk tienerkerkdienst. Daarnaast was er catechese; ik
deed de kindercatechese én de groep 18+”.
Kerk zijn, nu en in de toekomst
Hoe kun je kerk zijn in coronatijd? Hoe houd je elkaar
vast? “Naast de online diensten die heel belangrijk zijn,
kun je zoeken naar manieren om gemeenteleden met
elkaar te blijven verbinden. Bijvoorbeeld door mensen
in tweetallen aan elkaar te koppelen en een thema
aan te reiken met vragen. Vervolgens kan men elkaar
opzoeken, bellen, wandelen, mailen etc.
Op onze vraag hoe hij de toekomst van de kerk ziet,
wijst Tjalling - tot voor kort synodelid - ons op de nieuwe visienota van de PKN ‘Van U is de toekomst’. Hierin
wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond
twee altaren. Het ene altaar staat in de kerk, het andere
erbuiten, middenin de samenleving.
“Gezamenlijk zoeken naar zingeving met rand- of buitenkerkelijken hoeft niet in de kerk te gebeuren”.
De redactie wenst Tjalling, Margreet en hun gezin een
goede tijd in Eindhoven!
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Goudsmid atelier Aroha
Handgesmede trouwringen, sieraden & workshops edelsmeden
Sinds 4 jaar is Atelier Aroha gevestigd op Sectie-C in
Eindhoven, een culturele broedplaats voor creatievelingen in allerlei vakgebieden. Kom vooral eens langs!
Even voorstellen
Dit ben ik, Leonie,
34 jaar, ik heb 3
kindjes en woon
in Eindhoven. Mijn
oma was goudsmid
en zij en ik waren
twee handen op
een buik. Wanneer het maar kon
logeerde ik bij haar.
Naast alle dingen
die oma’s en kleindochters samen doen, vond ik het
fantastisch bij haar in het atelier te kijken wat ze maakte
en in haar spulletjes te neuzen. Toen ik leerde solderen
(een zilveren schakelketting, kon ik flink oefenen) was
ik 9 jaar. Ik heb veel van haar geleerd en door de jaren
heen nog veel cursussen gedaan. Ik droomde van een
eigen atelier, en dan het liefst op sectie-C, waar zoveel
creatievelingen samen werken en elkaar inspireren.
Inmiddels zit ik met Atelier Aroha alweer 4 jaar op sectie-C en heb ik al veel mooie dingen mogen maken.
Aroha betekent liefde in Maori (Nieuw Zeeland). Elk
sieraad wordt met veel liefde en op ambachtelijke wijze
gemaakt, speciaal voor jou. Uit liefde voor de mens
en de natuur wordt bij Atelier Aroha met gerecycled
en fairmined goud en zilver gewerkt. Kleinschalige
mijnbouwers worden vaak uitgebuit door handelaren.
Veel mijnwerkers werken onder zeer gevaarlijke omstandigheden en moeten rondkomen van minder dan
een dollar per dag. De fairmined criteria bieden sociale,
economische en milieutechnische verbeteringen in
de levensomstandigheden van mijnbouwers en hun
families. Met de aankoop van een sieraad van fairmined
goud lever je een bijdrage aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mijnbouwers en hun families.
Waarvoor kun je bij Atelier Aroha terecht?
Custom made trouwringen, speciaal voor jullie
ontworpen en gesmeed naar jullie wensen.
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Op zoek naar unieke trouwringen? Bij Atelier Aroha
worden alle trouwringen op ambachtelijke wijze gemaakt. Samen maken we een ontwerp dat precies bij
jullie wensen past. Custom made trouwringen dus, met
liefde gemaakt, speciaal voor jullie. Ook is het mogelijk trouwringen te laten maken van ‘oud goud’. Oude
sieraden worden dan voor jullie omgetoverd tot nieuwe
juwelen.
Wil je graag een diamant verwerkt in je trouwring?
Onze diamanten zijn verkregen uit legitieme bronnen,
zodat ze jou met een goed gevoel zullen laten stralen.

One of a kind sieraden, gemaakt van verantwoord
goud en zilver (gerecycled of fairmined)
Wil je graag een uniek sieraad laten ontwerpen? Kom
dan eens langs, ik denk graag met je mee en ga met
veel liefde en plezier aan de slag om jouw wensen te
vertalen in een custom made sieraad. Bij Atelier Aroha
is er ruimte om samen te ontwerpen/brainstormen en
samen een mooi plan uit te werken. Ik maak unieke
sieraden omdat er steeds maar een exemplaar van is,
speciaal ontworpen voor jou.
Je ‘oude’ sieraden laten omtoveren tot nieuwe juwelen.
Heel veel mensen hebben
thuis sieraden liggen die ze
niet dragen. Erfstukken die
uit de mode zijn, stuk zijn of
niet jouw stijl ……….maar wel
met dierbare herinneringen.
Zonde! Want het materiaal
leent zich uitstekend om te
hergebruiken en er is zoveel
mogelijk!

Heb jij thuis ook sieraden
die je niet draagt? Maak
eens een afspraak of kom
eens langs, ik denk graag
met je mee om je oude
sieraden weer nieuw leven
in te blazen en om te toveren tot een sieraad waar
jij weer helemaal blij van
wordt.
Workshops edelsmeden - smeed met een groepje je
eigen sieraad in een dag
Op zoek naar een uniek uitje met je moeder, (schoon)
zussen, vrienden, buurvrouwen, collega’s of vrijgezellenfeestje? Volg samen een workshop waarbij jezelf je
eigen zilveren sieraad maakt. Tijdens de workshops zijn
de groepen klein waardoor er voor iedereen genoeg
persoonlijke aandacht en begeleiding is. Je maakt kennis
met verschillende technieken van het edelsmeden en
je gaat aan het eind trots en tevreden met een uniek en
echt zelfgemaakt sieraad naar huis.

Een bijzondere dag samen in de voorbereidingen op
jullie bruiloft met een prachtige set ringen die niemand
anders heeft als resultaat.
Hoe speciaal om elkaars ring van een mooie hamerslag
of andere afwerking te voorzien?!
Wat kan ik voor jou betekenen? Je bent van harte welkom voor een vrijblijvende afspraak waarin we samen
de wensen en mogelijkheden bespreken. De koffie en
thee staan klaar.
Een afspraak maken kan via info@atelieraroha.nl of 0654232351.
Meer informatie? Check de website: www.atelieraroha.nl
		
Tip: volg atelier Aroha op
instagram: @atelieraroha en
Facebook: Facebook.com/atelieraroha

Workshops trouwringen smeden - samen
jullie eigen trouwringen maken.
Persoonlijker kan niet!
Je ontwerpt en smeedt
samen jullie unieke set
trouwringen. Mogelijk
in zilver en/of goud
eventueel fairmined.
Alle stappen voer je onder vakkundige begeleiding zelf
uit. Van zagen tot polijsten en van buigen tot solderen.
Mogelijk in goud of zilver.
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Zorgeloos op vakantie!

Fitness voor iedereen

• Niet duurder dan zelf
boeken via internet of
een ander reisburo!
• Heeft u zelf uw vakantie
gevonden? Boek deze
voor dezelfde prijs bij
LucilleReizen! Ik neem
alle zorg uit handen.
Hiervoor betaalt u niets!

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

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

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

Fitness
Pilates
Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundigen
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
Fit!vak Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

momenten met
Hart, ziel en handen
De Ezel: “IK WAS ER BIJ DIE NACHT”

Een oud verhaal:
door Wim van de Wiel

Op het Marktplein was een cafetaria die beheerd werd door
twee zussen, al aardig op leeftijd. De eerste keer dat ik daar
kwam, stond er een meisje voor mij dat een ijsje met slagroom bestelde. De slagroom kwam uit een slagroomspuit die
in de koelkast stond. De mevrouw deed wat slagroom op het
ijsje, likte het tuutje met haar mond af en zette de spuit terug.
Ik heb mijn beurt niet afgewacht, ben weer vlug naar buiten
gegaan en in die cafetaria ben ik nooit meer naar binnen
gegaan.
Net als ik stond de herbergier uit het kerstverhaal voor datzelfde dilemma. Iedereen die rein was sliep in de herberg, de
anderen en de beesten in de stal.
Een zwangere vrouw was in de ogen van de Joodse wet
onrein. Alles waarmee zij in aanraking was geweest, was ook
onrein. Zijn andere gasten zouden met dezelfde verontwaardiging als u net voelde – denk maar aan de lik aan de slagroomspuit – zijn vertrokken.
Een herberg was in die tijd nu eenmaal omgeven met regels,
onder toezicht van farizeeën en wetgeleerden.
Geprojecteerd op de huidige tijd, wordt voor mij daarmee
die herberg een symbool voor de mensen die zich verheven
voelen boven de anderen, die het met elkaar getroffen hebben, die bediend willen worden, die denken de lakens uit te
kunnen delen.
De stal daarentegen is voor mij het symbool van mensen die
niet welkom zijn in de herberg: mensen die zich niet verheven
voelen en zij die leven aan de rand van de samenleving, die
tevreden zijn met een eenvoudige slaapplek, die welzijn en
geluk zoeken bij navolgen van wetten en regels. Misbruik van
macht is voor hen uit den boze.
Dat zijn de mensen die er bij waren die ene nacht.
Dan zie ik voor me de gastvrije dienstverleners en vrijwilligers
van de Emmaus, van Hoogstraat 222 en Catharinakerk, van
het Hemeltje, Neos, Leger des Heils en Op de Bres. Zij dragen
zorg of geven hun vrije tijd aan kwetsbaren die komen voor
een babbel en een luisterend oor, of voor Bed en Brood.
Jullie waren er bij die ene nacht dat God mens werd in jou:

onze vrijwilligers en de jongelui die een deel van hun Kerstfeest weggeven aan mensen die anders alleen zouden zitten.
Dan denk ik: jullie waren er bij die ene nacht. Ik weet dat er in
die stal en in deze inloophuizen warmte gedeeld wordt vanuit
het hart, terwijl de warmte in de herberg van het houtvuur
moet komen.
Ik, ezel, was erbij
die nacht en kijkend in de ogen
van dit kleine
mensje, kwam de
wens bij mij op
om weer “kind te kunnen zijn”.
Dat ik het licht kan zien, dat ik verwonderd zal zijn over het
nieuwe, nieuwsgierig tastend, onbevangen voor het onbekende.
Springen, huppelen en dansen, spelen zonder zorgen over het
volgend moment.
Dat ik de wereld kan zien, zonder daar van alles op te plakken
aan oordelen en etiketten.
Geef mij weer de ogen van een kind, zoals ik die ontmoette in
die nacht.
Ik, ik ben er bij met Kerst, op mijn rug draag ik de moeder met
in haar schoot het kind.
En straks met Palmpasen ben ik er weer bij: dan draag ik Jezus,
de nieuwe koning, door de stadspoort Jerusalem binnen, op
weg naar zijn einde, naar zijn voltooiing.
Misschien is het zo gek nog niet om een ezel te zijn, om Jezus
te dragen. Misschien wil ik wel liever de ezel zijn om te dragen,
beter dan er naast te lopen of op te zitten.
Vandaag laat ik jou graag zelf kiezen waar je gaat zitten, in de
herberg of in de stal. Maar als je kiest voor die stal, dan kun je
net als ik, de ezel, – met woorden van Guus Meeuwis – mogen
zeggen:
“Ik ben de ezel
ze noemen mij een eenvoudige
kracht
ik laat iedereen maar lachen
maar ik was er bij die ene nacht,
ik was er bij, ik heb gekeken en
gezien ………….”.
Met dank aan Willem Brok, Huub
Oosterhuis en Guus Meeuwis
35

van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten
- Zondag 6 december 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Zondag 13 december 09.00 uur ds Elbert Grosheide
Adventsontbijt met Jeugdkerk Schrijven voor Amnesty
- Zondag 20 december 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Donderdag 24 december 22.00 uur ds Tjalling Huisman en
ds Elbert Grosheide, Kerstnachtdienst op Youtube
- Vrijdag 25 december 10.00 uur ds Tjalling Huisman en ds
Elbert Grosheide, Kerstdienst
- Zondag 27 december 10.00 uur Anneke Nieuwenhuizen
Jeugdkerk?

Bij de diensten

Door de wisselende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan is er rond de zondagse diensten een wisselend protocol. De hoofdlijnen van dit protocol
blijven echter gewoon staan. Zie hiervoor het stukje over het
bezoeken van de kerkdiensten.
De afgelopen zondagen hebben we, naast de gebruikelijke
geluidsuitzending, ook gewerkt aan het streamen van de
dienst. Een definitieve opstelling is nu gerealiseerd. Nu wordt
er gewerkt aan de bemensing van de apparatuur tijdens de
diensten, zodat dit niet steeds op dezelfde mensen aankomt.
Wanneer u de kerkdienst thuis wilt volgen (geluid of geluid
en beeld) kan de link gevonden worden op de website van de
kerk.
Tijdens de dienst van 13 december zal, in samenwerking met
de jeugdkerk, geprobeerd worden om het adventstontbijt
(09.00 uur), een kerkdienst (10.00 uur) en het brieven schrijven voor Amnesty (vanaf ca 10.45 uur) te streamen. De jeugd
in de kerk zal dan via bijvoorbeeld Zoom in contact staan met
mensen thuis die ook voor Amnesty aan het schrijven zijn. De
mensen die de dienst volgen via de stream kunnen dan het
contact volgen.
De kerstnachtdienst zal naar alle waarschijnlijkheid van
tevoren worden opgenomen en tijdens de kerstnacht worden
uitgezonden

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.
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/
Ontmoetingskerk zijn te volgen
via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen.

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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Jaarthema’s

Het coronavirus heeft de overlegstructuur binnen de Protestantse Gemeente in Eindhoven flink bemoeilijkt.
Hierdoor is het bijvoorbeeld niet gelukt om voor de drie gemeenten van de PGE met één jaarthema te komen.
Dit jaar is door elk van de gemeenten een eigen jaarthema gekozen. De Johannesgemeente kiest het thema
‘het goede leven’ in navolging van de landelijke protestantse kerk. PGE Zuid kiest voor het thema ‘vrede’, dat
ingeleid wordt door een artikel van beide predikanten. Het Kruispunt kiest voor ‘een nieuwe lente’ als veelbelovend perspectief. In het plaatselijke kerkblad “Samen” staat bij elk thema een kort commentaar van een
gemeentelid uit een zustergemeente.
Het commentaar bij het thema ‘vrede’ van Eindhoven Zuid luidt als
volgt: Op 21 september was het Wereld Vrede Dag. In Nederland hoort
men rondom die tijd in de troonrede al jarenlang: ”banen en veiligheid”. In Eindhoven 18 september: Viering van herkregen vrijheid! Hoe
hangen Vrede, Veiligheid en Vrijheid samen? De Nobelprijs voor de
Vrede 2020 ging naar bestrijding van honger. Honger, veroorzaakt door
slecht rentmeesterschap en klimaatverandering, zelve waarschijnlijk ook
veroorzaakt door slecht rentmeesterschap. Is onze hang naar banen en
(vermeende) vrijheid en (vermeende) veiligheid doorgeslagen ten koste
van vrede en rentmeesterschap? Zijn we te dominant, te weinig solidair?
Te veel narcistische en verlammende hang naar vervlogen suprematie?
Is vrede de utopie onder de utopieën waarin investeren het meest
verantwoord is? Vrede, meer dan een jaarthema waardig!!
Voor de jaarthema’s werd het volgend voorblad gekozen.
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
Diensten rond de feestdagen:
24 december om 21.00 uur Nachtmis;
In deze rubriek worden onder
25 december om 9.30 uur Dagmis;
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke
27 december om 9.30 uur viering als op een normale
maandelijks de kerkberichten geplaatst.
zondag;
1 januari om 9.30 uur Nieuwjaarsviering.
Overzicht diensten:
Er is op dit moment nog niet bekend wat er door de
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30
dan geldende maatregelen van de overheid tijdens
uur. Elke dinsdagmorgen is er in de Sint-Martinuskerk deze vieringen mogelijk is wat betreft het aantal
ook een Eucharistieviering om 9.00 uur. Er is voorlopig mensen dat aanwezig kan zijn. Dit geldt ook voor de
na afloop geen samenkomst in het KWC.
koren.
• In Berckelhof in de Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen
diensten mogelijk. Op zaterdag 7 november j.l. zijn
Verdere informatie kunt u vinden op: www.parochievan onze parochie Michal Mati en Quinten Kerckhofs sintjoris.nl
tot Diaken gewijd.
Openingstijden KWC
De afgelopen maand vonden er in onze kerk geen
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk):
uitvaarten, dopen of huwelijken plaats.
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Katholieke kerkdiensten

CONTACT
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl
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Hurkmans
Dakbedekking
Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl
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040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25 Eindhoven
info@hurkmansdakbedekking.nl

Tongelre
Verleden en heden

Begin Locomotiefstraat, links op de hoek slagerij Jan van den Broek
Bron: ‘Tongelre o Tongelre’
Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen

Begin van de Locomotiefstraat nu.
De verdwenen bebouwing links is vervangen door nieuwbouw. Hierdoor is de straat breder geworden.
Foto: Paul Brans
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Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud,
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen.
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel
voor meer informatie 06 24 1982 24.
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Petra van Galen - Langs het Eindhovenskanaal
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Paddestoel bij Wasven
Foto: Hans Traa

Griepprik tent
Foto: John Muermans

Glow 2020
Foto: Jan Bruijn
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rondom de
Wasvenboerderij
Een paar dagen nadat wij de kopij voor de november-editie van Rond ‘t Hofke hadden aangeleverd
werden de corona-maatregelen nog strenger, waardoor we de Gasterij moesten sluiten. Ook hebben
we vrijwel al onze geplande activiteiten moeten afblazen.
Op dit moment is het niet duidelijk of we in december weer activiteiten kunnen organiseren. Als het
weer kan dan gaan we dat zéker doen! Kijk op onze website www.wasven.nl en op onze Facebookpagina @Wasven voor actuele informatie.
Het Wasvengebied is natuurlijk wèl gewoon toegankelijk, en daar kun je in elk seizoen genieten. Anders dan in de
bekende natuurgebieden is het er meestal ook lekker rustig wandelen. Zolang je je aan de maatregelen houdt ben
je van harte welkom!

Actie Zorg voor de zorg!
Het Wasven biedt dagbesteding aan volwassenen met een
verstandelijke beperking (deelnemers). Ondanks alle maatregelen rondom
corona proberen we onze deelnemers structuur en zinvolle bezigheden
te bieden. In de bakkerij maken zij de komende tijd extra veel koekjes,
waarmee zij de zorgmedewerkers in de buurt een hart onder de riem willen
steken.
In onze winkel kun je deze heerlijke koekjes kopen. Natuurlijk voor jezelf, of
om cadeau te doen. Maar je kunt ook koekjes doneren om te laten bezorgen
in een zorginstelling in de buurt. Hoe meer zakjes je koopt, hoe meer korting
je krijgt! Zo geef je onze deelnemers een bijzondere dagbesteding, en
krijgen de zorgmedewerkers de waardering die ze verdienen. Samen komen
we verder!

Natuurwerkochtend voor groot en klein
Omdat wij meer dan genoeg ruimte hebben om 1,5 meter afstand te
houden, kunnen onze natuurwerkochtenden op de 1e en 3e zaterdag van
de maand gelukkig wel doorgaan.
Ook op zaterdag 5 en 19 december 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 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. Voor meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl.
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Donkere dagen

De bekende ‘donkere dagen voor kerst’ hebben dit jaar een extra donker tintje…. Niet vanwege
het weer, dat kan nog van alles worden. Maar omdat we de feestdagen waarschijnlijk niet kunnen
vieren zoals we dat zo graag willen: SAMEN!
Bij het Wasven proberen we er toch het beste van te maken. In onze winkel is nu al allerlei lekkers te
krijgen. Pepernoten en banketstaven, en natuurlijk onze prachtige zelfgespoten chocoladeletters.
Als onze Gasterij nog niet open mag zorgen wij rond de kerstdagen toch voor een gezellige sfeer.
Onze kok kookt de sterren van de hemel aan kerstgerechten, die je kunt bestellen en afhalen. Zo stel je zelf je
biologische en duurzame kerstdiner samen, en alle voorbereiding doen wij!
Last but not least bakken wij in de laatste week van het jaar natuurlijk weer de lekkerste oliebollen van Eindhoven! Kijk op onze website voor bestelinformatie. We hebben nog veel meer leuke activiteiten en aanbiedingen
in petto. Volg onze website en Facebookpagina, of schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief.

Winkelen in de Schop

Al in de eerste lockdown is onze winkel verplaatst van een kleine ruimte in
de boerderij naar een grote tent op het erf. Dat was nodig om voor onze
klanten èn onze medewerkers voldoende afstand te waarborgen. In de
zomerperiode was dat een prima oplossing, maar nu de temperaturen gaan
dalen hebben we de winkel weer naar binnen gehaald.
De winkel is nu tijdelijk gevestigd in de Schop. Dat is de grote schuur op
het erf van de boerderij. Normaal wordt die gebruikt voor bijeenkomsten,
exposities en workshops. Nu kunnen we de Schop goed gebruiken voor de
winkel, zodat klanten en medewerkers niet alleen goed afstand kunnen
houden, maar óók lekker warm blijven.
Wist je trouwens dat wij ook een gratis bezorgservice bieden? Voor inwoners van Tongelre komt Mark, één van onze deelnemers, graag met de
Wasven-bus bij u langs! Kijk op onze website voor meer informatie.

Geen activiteiten nu, wel (thuis)
nagenieten van ons zomerprogramma
Een zomerlang genieten in het groen.
Meer informatie
Dat was ons zomerprogramma ‘Met
afstand de groenste’. Samen met de
Effenaar, het Centrum voor de Kunsten
Eindhoven en kunstpodium Het Salon
hadden we een breed programma met
natuur, cultuur en culinair genieten in
onze unieke Wasven-sfeer. Mis jij die
sfeer ook zo? Je kunt thuis terugkijken
naar de vele concerten, optredens en activiteiten van afgelopen zomer. Kijk voor
veel foto’s en leuke filmpjes op onze
website: http://www.wasven.nl/
zomerprogramma2020.

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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Nieuwe boerderijmeesters
Sinds februari van dit jaar beschikt groendomein het Wasven over een gloednieuw stel boerderijmeesters. Wellicht weten veel lezers, net als ik voorheen, niet wat een boerderijmeester is. Een goede reden
om eens met dit paar te gaan praten.
in de wijk. Dit is een project om wat meer diversiteit te
krijgen in de bevolking van de achterstandswijk en tevens groepsactiviteiten aan te kunnen bieden. Leon en
Ilona hielden zich bezig met muzieklessen. Ilona deed
de organisatie en Leon gaf drumles. Wat hij extra fijn
vindt aan het wonen in de Wasvenboerderij is dat hij nu
weer een ruimte heeft om te drummen.

Ik word met thee en eigengemaakte cake ontvangen in
de prachtige woonkamer van het woongedeelte van de
boerderij. Geweldig om hier een keer binnen rond te
kunnen kijken. Op mijn opmerking dat er vermoedelijk
veel mensen jaloers op ze zijn antwoorden ze bevestigend. Het bericht op facebook dat er nieuwe bewoners
voor de boerderij werden gezocht, leverde een enorme
hoeveelheid reacties op. Dat uiteindelijk voor mijn gesprekspartners is gekozen, is na afloop van het interview
geen verrassing meer.

Na een tijdje werd de woning toch wat te klein, vooral
ook omdat ze een pleegkind kregen, en hebben ze een
jaren dertig opknapwoning gekocht, weer in Woensel.
Er moest veel aan dat huis gebeuren. Er zat geen keuken
in en geen badkamer en het had bordkartonnen plafonds. Daar zijn ze 4 jaar lang leuk mee bezig geweest.
Toch voldeed het wonen daar niet helemaal aan hun
verwachtingen. Ze woonden aan een drukke weg die de
grens vormt van twee wijken en hoorden eigenlijk bij
geen van de twee. Ook wilden ze graag wat meer maatschappelijk bezig zijn en mensen bewuster maken van
de natuur om hen heen. Ze dachten juist aan het kopen
van een kleine boerderij met veel grond, waar Leon fijn
zou kunnen tuinieren en Ilona een atelier zou kunnen
maken, toen de Wasven oproep voorbij kwam. Alsof het
zo had moeten zijn.

De nieuwe bewoners heten Leon Rodenburg en Ilona
van den Koedijk, zijn allebei 35 jaar en hebben sinds 4
jaar een pleegdochter (Dylana van 13). Ze komen geen
van beiden oorspronkelijk uit Eindhoven. Leon komt uit
het Westland en is na diverse opleidingen, waaronder
elektrotechniek, uiteindelijk als hovenier afgestudeerd.
Hij geeft momenteel les op dezelfde school in Boxtel
waar hij zelf gestudeerd heeft. Hij vindt het heel apart
dat zijn voormalige leraren nu zijn collega’s zijn. Dat
geldt overigens ook voor die collega’s. Ilona komt uit
Oirschot en heeft in Tilburg de opleiding docent beeldende kunst gedaan, gevolgd door een master kunst en
educatie. Zij werkt als coördinator cultuureducatie in
de Meierijstad gemeente (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode). Dat betekent dat zij zich bezig houdt met het
cultuuronderwijs op diverse scholen in de gemeente.
Ze zijn in Eindhoven komen wonen omdat ze dat een
leuke stad vonden, wat ik als geboren Eindhovense
natuurlijk leuk vind om te horen en volmondig kan beamen. Ze hebben een tijdje in Woensel West gewoond,
omdat ze daar op korte termijn een eengezinswoning
konden huren in ruil voor het doen van vrijwilligerswerk

Zoals al eerder vermeld was het aantal reacties overweldigend, maar werden zij tot hun blijdschap uitverkoren het tot dusver derde koppel boerderijmeesters
te worden. Hiermee komen we op de vraag wat nu
eigenlijk een boerderijmeester doet. Het antwoord op
die vraag luidt: heel veel. Ilona en Leon draaien mee in
de groep vrijwilligers en doen allerlei klussen. Zo heeft
Leon bijvoorbeeld afgelopen zomer meegeholpen met
het bouwen van een bar op de binnenplaats. Uiteraard
is hij ook veel bezig met tuinieren. Ilona is meer bezig
met organisatorisch werk en zit bijvoorbeeld in de werkgroep communicatie van het Wasven. Hoewel ze hier
nog geen jaar wonen, voelen zij zich hier al helemaal
thuis. De omgeving is natuurlijk fantastisch. Ilona maakt
elke dag wel een wandeling en vindt het vooral leuk
om de wisselingen van de seizoenen van dichtbij mee
te maken. Ook de Tongelrese gemeenschap bevalt hun
uitstekend. Voor ons als Tongelrenaars is dat uiteraard
geen verrassing om te horen. Wat hun ook heel erg
bevalt, is dat er zoveel activiteiten zijn en dat er altijd
naar alternatieven wordt gezocht als er onverhoopt iets
niet door kan gaan, wat met name in deze coronatijd
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

Reuzenzwam Zeggenweg
Foto: Anja van de Sande
46

goed van pas komt. Zo zijn er tenten opgezet op het
terrein om een afstand van anderhalve meter mogelijk
te maken.
Ik vond het leuk om wat nader kennis te maken met
deze aanwinst in onze wijk en jullie hopelijk ook. Voordat ik afscheid neem, krijg ik tot mijn vreugde nog een
rondleiding door de boerderij, wat mij een licht gevoel
van afgunst bezorgt. Het is een prachtig huis en ik hoop
dat Leon, Ilona en Dylana er nog lange tijd met veel
plezier zullen wonen.
Ine van Bakel

Lidl Karregat is de mooiste supermarkt van 2020

De redactie wenst Lidl Karregat van harte proficiat met de titel “Mooiste supermarkt 2020
Foto Alexander van der Dussen

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.
Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524
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Orteliusweg 14
Eindhoven

Een goed montuur
is niet altijd duur!
Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen
Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:
Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

tel: 06-10150651
tel: 040-2820544
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Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!
Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93
Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

Fysiotherapie bij COPD (en astma)

gezond en Wel

Als je ademhaling het leven moeilijker maakt
(en hoe het beter kan)
Ben jij snel buiten adem? Voel je je vaak “niet echt
ontspannen” of erger “echt gespannen”? Zucht en/of
gaap je veel? Voel je je regelmatig benauwd? Heb je
het gevoel dat je regelmatig een extra hap lucht moet
nemen? Heb je last van hyperventilatie-aanvallen? Heb
je astmatische klachten? Ben en blijf je vermoeid? Heb
je last van chronische hyperventilatie? Heb jij net 1 keer
of vaker JA geantwoord? Dan adem jij waarschijnlijk
niet gezond. Een blijvende verstoorde ademhaling slokt
energie op en je klachten houden aan of worden steeds
erger.
Hoe komt dit dan?
We staan vaak continu “aan”, we zijn bijna altijd actief
bezig. Lichaam en geest zitten in de actie-stand. Tevens
worden we als het ware gebombardeerd met prikkels.
We raken zo gewend aan die actie-stand en aan die prikkels dat dat onze norm is geworden. Is er rust en zijn er
bijna geen prikkels, dan voelt het alsof er iets niet klopt.
We zijn niet meer gewend om even niks te doen of om
even te lummelen. Dan gaat het meteen kriebelen: ”ik
moet iets doen”. Of we zoeken onbewust naar iets wat
ons prikkels verschaft, zoals onze telefoon, tablet of televisie. Ook kan dat we juist door het lange “aan” staan,
we als het ware lamgeslagen worden, waardoor er niets
meer uit onze handen komt. We weten niet meer wat
we moeten en doen uiteindelijk dan niets.
De invloed hiervan op ons lichaam en onze geest is
groot. Altijd maar aan staan zorgt ervoor dat we snel
opbranden of dat lichaamsfuncties als het ware op hol
slaan. Onze ademhaling is hier een mooi voorbeeld van
en zal altijd signalen afgeven. Zijn
we in actie, dan zullen we altijd
meer gaan ademen. Zijn we
continu in actie, staan we altijd
“aan”, dan ademen we continu meer. We overademen, we
ademen te gestrest. De gevolgen
hiervan? Ademtekort, snel buiten
adem zijn, benauwdheid, astmatische klachten, rusteloosheid,
hoofdpijn, opgejaagd, onrustig
gevoel, vermoeidheid, hyperventilatie, slaapproblemen etc.

Wat kan er aan gedaan worden?
Zorg dat je lichaam en geest weer leren wat échte
rust is. Rust zorgt ervoor dat we van de “aan-stand” de
overstap kunnen maken naar de “rust- en herstelstand”.
Hier zit niet voor niks het woord “herstel” in. Dus stop
met racen en geef jezelf regelmatig de tijd en ruimte om
echt op adem te komen.
Ademtraining kan je helpen om “op adem te komen”, je
leert hoe je weer rustiger kunt gaan ademen en hoe je
hierdoor je lichaam en geest kunt resetten. Het gevolg:
gezonde rust wordt weer de norm!
Hoe werkt adem- en ontspanningstherapie?
Door middel van eenvoudige adem- , bewegings- en
aandachtsoefeningen wordt ernaar toe gewerkt, dat
je de spanning van binnenuit beter kunt reguleren. Je
wordt eerder bewust van lichamelijke en/of geestelijke
gespannenheid en leert daar beter mee omgaan. Wanneer de klachten veroorzaakt worden door onnodige
spanning zullen deze afnemen wanneer de ontspanning
toeneemt. De Methode Van Dixhoorn kan je helpen bij
het herstel naar een meer functioneel
adempatroon. Er wordt gewerkt middels indirecte ademoefeningen om de
borstkas te mobiliseren en daarmee
het ademen minder gespannen te
laten verlopen. De adem- en ontspanningsinstructies helpen om onrust en
spanning te verminderen en maakt
het leven beter!
Praktijk Marja Boerefijn
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo)
0402813463 0644109579
marja@cesar-tongelre.nl www.cesar-tongerle.nl
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AANBELLEN
ALBATROS
AORTA
BEDSTEE
CHOCOMEL
COMPETENT
CONSTRUCTIEF
CROUTON
DENKER
DOORNUMMEREN
ECCLESIA

ELEGANTIE
EROPAF
EXPERIMENTEEL
GEDOE
GRONDGEDACHTE
HASPEL
HOUTSPLINTER
INKOMENSGRENS
KRUIDENTUIN
LOVENSWAARDIG
MORFOLOGISCH

A

NADER
NATUURBEHEER
NEERGAAN
ONDERSOORT
PASTOR
PENNEN
PEPER
PONYRIJDEN
REBEL
ROULATIE
SCEPSIS

SCHEPPING
SNIPVERKOUDEN
SPLEET
STEMBAND
STROBREED
SUSSEN
TOBBERIG
TOVERIJ
TRANQUILLIZER
VALLEI
VICTORIE

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN AUTO
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 december 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 ’BEURTSCHIP’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
De winnaar: Madelon Jolein Daams, Bandalaan 18
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

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
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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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