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Zie pagina 5

Kerkuilen in Tongelre:
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van de Redactie
“Hoe hebben jullie de vakantie 
beleefd?”
“Wij zijn naar het buitenland 
geweest.” 
“Op het laatste moment hebben wij 
onze plannen nog moeten wijzigen.”
“Wij hebben er uiteindelijk toch 
maar een fietsvakantie van 
gemaakt.”
“Wij hadden problemen met de 
QR-code.”
“Wij zijn gewoon thuisgebleven en 
hebben nachten opgezeten om de 
Olympische Spelen te kijken.”

Zomaar wat reacties op onze vraag 
en gelukkig komt er bij de meesten 
achter: “Wij hebben ervan genoten, 
het was leuk, het was gezellig, het 
was fijn! En nu willen we weer 
gewoon aan het werk, gewoon naar 
school, zonder coronabeperkingen. 
En wij hopen dat dat lukt.”

Voor onze werkgroep zit de vakantie 
er ook op. Wij willen ook weer 
gewoon starten, graag met normale 
vergaderingen, daar verlangt ieder 
van ons naar. Ons wijkblad krijgt wel 
met de nodige veranderingen te 
maken. Voor de rubriek “Momenten 
met hart, ziel en handen” die Wim 

van de Wiel altijd verzorgde, hebben 
we vier personen gevonden die 
onderling regelen wie wanneer een 
artikel schrijft. Voor de vakantie 
hebt u al met twee van hen kennis 
gemaakt namelijk: Tjalling Huisman, 
dominee van de Ontmoetingskerk 
en Rob Kosterman, straatpastor in 
Eindhoven. Daarbij heeft zich nog 
een echtpaar aangesloten, zij 
wonen in ons bezorggebied: Margit 
van Tuijl, studentenpastor TUe en 
Fontys en Feike Weeda, docent 
levensbeschouwing aan het 
Huygens Lyceum. 
 
Wij zijn blij met hun bereidwilligheid, 
heten hen van harte welkom en 
wensen hen veel succes toe.

Voordat u nu verder leest willen we 
alle wijkbewoners die ons wijkblad 
financieel gesteund hebben met 
een vrijwillige bijdrage, hartelijk 
danken. Ondanks dat we onze 
inzameling dit jaar weer moesten 
aanpassen aan de Coronapandemie 
was het voorlopige resultaat van
€ 6800 heel bevredigend. 

Veel leesplezier.
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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Ook voor 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
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

Massagepraktijk Zuss

Daalakkersweg 2
5641 JA,  Eindhoven

Unit 2-178

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260

Speciaal voor vrouwen

www.massagepraktijkzuss.nl

Foto Pauline Beelen: De Dommel stroomt door de Zegge
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Gesloten.

Voorlopige opbrengst vrijwillige bijdrage 2021

Jack Hanssen, een vrijwilliger pur sang 

Enkele dagen vooraf of samen met het verspreiden van ons 
wijkblad voor de maand juli/augustus hebben onze bezor-
gers ook een envelop bij u in de brievenbus gedaan.
Velen van u hebben de envelop ingeleverd bij een van de 
adressen die in het wijkblad vermeld stonden.
Ook per bank en via de QR code van onze bank zijn veel 
betalingen overgemaakt.

Alles bij elkaar is er tot 11 augustus jl. ruim 6800 euro 
binnengekomen.

Namens de werkgroep heel hartelijk dank aan alle lezers die 
hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Mochten er nog lezers zijn die de  envelop toch vergeten 
zijn in te leveren, dan kunt u deze alsnog deponeren in de 
brievenbus van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Overmaken per bank kan uiteraard ook nog:  NL07RA-
BO0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke of via de 
onderstaande QR code.

Op 30 juli 2021 is Jack Hanssen, schrijver van de rubriek “De 
Tongelrese Keuken”, op 77-jarige leeftijd overleden. Samen 
met Clasien Batenburg schreef hij deze rubriek met veel 
enthousiasme. Jack hield er van om anderen deelgenoot te 
maken van één van zijn grote hobby’s; koken. Zo heeft hij bij 
Orka, samen met anderen, kinderen leren koken en zodoen-
de de liefde voor deze mooie hobby bijgebracht. Tijdens de 
filmavonden in ‘t Oude Raadhuis hielp hij mee om tijdens 
de pauze een hapje te serveren wat bij de film past. Jack 
was een Bourgondiër, naast het koken kon hij ook zelf in 
goed gezelschap genieten van een mooi hapje en drankje. 
Hij was geïnteresseerd in mensen en deed graag goed. Deze 
eigenschappen kwamen hem goed van pas in de periode 
dat hij actief was op ‘t Oude Raadhuis, toen hij de bewo-
ners van hospice de Regenboog ondersteunde tijdens hun 
laatste dagen, als gastheer op de eerste hulp van het Sint 
Anna Ziekenhuis en toen hij jaren een hoofdrol vervulde als 
lid van de Sinterklaasvereniging. Veel Tongelrese kinderen 
heeft Jack blij gemaakt op het paard van Sinterklaas. Hij 
begon 36 jaar geleden bij de Philipsfabriek in Weert.

Jack, namens al die mensen waarvoor jij je hebt ingezet, 
maar vooral namens heel veel kinderen: BEDANKT!!!! 

Tongelre neemt afscheid van Jack Hanssen
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de wisselpen door
Remke Boomsma

Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door iemand die 
betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het eind van het verhaal wordt 

bekendgemaakt aan wie  men de pen doorgeeft. Men is vrij om 
een verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De wisselpen-verhalen…
Wat een mooie en indrukwekkende verhalen worden er 
altijd verteld! Van hoe men generaties lang in Oud-Tongel-
re woont, hoe men is opgegroeid in Oud-Tongelre tot het 
vrijwilligerswerk dat in onze wijk wordt gedaan en de leuke 
eigen bedrijfjes die onze wijkgenoten hebben. En toen… 
werd ik zelf gevraagd voor de wisselpen door mijn lieftallige 
buurvrouw Riet Smulders. Nou voldoe ik niet aan één van 
deze omschrijvingen: geen Eindhovense familie, ik ben hier 
niet opgegroeid en geen eigen bedrijfje… maar wie ben ik 
dan wel? Ik ben Remke Boomsma, geboren en getogen in 
Tilburg, daar ook genoten van mijn studententijd waar ik 
aan de universiteit de opleiding tot registeraccountant heb 
voltooid. In Tilburg heb ik als student veel huizen bewoond 
en ook mijn eerste huisje gekocht. Ik ben gaan werken bij 
Deloitte in Eindhoven waar ik de liefde van mijn leven tegen 
kwam. Rolf kwam bij mij in Tilburg wonen, maar dat was 
blijkbaar niet ‘the place to be’. In 2016 was er nog volop 
keuze en kon je nog rustig nadenken over een eventuele 
aankoop zonder dat een huis al weg was voordat je het 

überhaupt kon bezichtigen (nu niet meer voor te stellen…); 
nou en dat hebben we geweten! Tig huizen bekeken, tot 
we verliefd werden op ons huis in de Gerbrandyhof! We 
hebben inmiddels wel wat verhalen vernomen over voor-
gaande bewoners, waarbij op een gegeven moment zelfs 
een Arabische paardenhandelaar met twee koks het huis 
bewoonde. Eén ding was ons wel duidelijk: er was gelééfd 
in dit huis, dus er moest wel wat gebeuren. Maar na zes we-
ken intensief klussen was het in ieder geval bewoonbaar en 
kon ons leven in Oud-Tongelre in juli 2016 beginnen! En nu 
vijf jaar later zijn we maar al te blij met dit fijne woonplekje. 
Inmiddels zijn we sinds juni 2018 twee meiden, Julie en Bo, 
rijker en werken we allebei niet meer bij Deloitte. Rolf is 
Eindhoven trouw gebleven en werkt  bij DAF en ik werk op 
het hoofdkantoor bij Jumbo in Veghel. Verder hou ik van 
de zon en ben ik bij mooi weer graag buiten, op het terras 
of op het strand en na een dag hard werken voor Jumbo of 
mijn gezin, blaas ik graag wat stoom af bij Splendid in de 
Tongelresestraat.

Wanneer ik met veel plezier ‘rond ’t Hofke’ lees, ben ik altijd van drie dingen onder de indruk:
 • De leuke gevarieerde en openhartige wisselpen-verhalen;
 • De mooie natuurplekjes die oud-Tongelre rijk is en
 • De indrukwekkende oude foto’s van het vroegere oud-Tongelre

De mooie natuurplekjes in Tongelre…
Hoe luxe kan het zijn, wonen in de stad, maar toch midden 
in het groen. We lopen de deur uit, slaan linksaf en staan 
binnen een paar minuten in het Eckartse Bos. Met ons 
gezin maken we regelmatig een wandeling in dit bos. Aan 
het einde steken we de Dommel over en brengen we een 
bezoek aan de geitjes, herten en schapen. Onze dochters 
en de dieren zijn dan meestal allemaal even blij met het 
oude brood. 

We lopen Koudenhoven uit, slaan linksaf, steken de Eisen-
howerlaan over en staan in Groendomein het Wasven. 
Regelmatig zijn we hier te vinden, een mooi stukje natuur 
in Eindhoven. Genietend van de biologische producten 
van de boerderij, de ongedwongen sfeer en de speelmo-
gelijkheden voor de kinderen is dit een favoriete locatie 
om even te ontsnappen aan de waan van de dag. Achter 
de boerderij staan oude bomen, onder andere een plataan 
van waarschijnlijk 170 jaar oud. De leeftijd schijnt alleen 
met zekerheid vast te stellen door de boom om te zagen en 
de jaarringen te tellen, maar dat staat gelukkig niet op de 
planning!

We lopen de straat uit, steken de Van Oldenbarneveltlaan 
over en lopen richting de IJzeren Man of Karpendonkse Plas 
voor een duik in het water of een wandeling in het park. 
Relaxen op een bankje, kijken naar de eendjes, zwalken 
tussen de ganzen, sporten bij zonsondergang en afgelopen 
winter een hoogtepunt mogen beleven met de schaatsen 
op het ijs!

Voor mij allemaal locaties die typerend zijn voor Tongelre:
Het woorddeel Tonge- in Tongelre zou afkomstig zijn 
van tange, wat ‘landtong in een laaggelegen gebied’ bete-
kent. De naam zou dan samengesteld zijn uit tange + lo, en 
dan betekenen: ‘bosje op een landtong in een laaggelegen 
gebied’.
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

Structuur, altijd dezelfde begeleiders, 
Kennis, professionele opvoeders, 
Kleinschalig, één verticale groep, 
dan zijn jullie van harte welkom.

Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 
aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat 
klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een 

goed advies en service voor een betaalbare prijs. 
Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is 
laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy 
aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar! Ook kunt u via onze 

website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!

E.E.N.® Therapeut, lichaamsgerichte 
psychosociale therapie.
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

SNS Compleet 
Je hebt ’t vast al eens meegemaakt: een pakketje dat stuk 
aankomt. Of helemaal niet. Of je trekt per ongeluk de rits van 
je nieuw gekochte jas kapot. Balen! Maar geen zorgen als je 
SNS Compleet hebt. Bij deze betaalrekening krijg je er namelijk 
gewoon een aankoopverzekering bij. Daarmee zijn veel van je 
aankopen de eerste 30 dagen verzekerd tegen schade, diefstal 
en verlies. 

ALLE EXTRA’S:
Aankoopverzekering
Extra betaalpas zonder extra kosten
Rood staan zonder rente:
3 dagen per maand

MEER WETEN?
Kom langs in de SNS Winkel of kijk 
op snsbank.nl/snscompleet
Daar vind je ook de 
voorwaarden.

De betaalrekening met aankoopverzekering

 Eindhoven, Klein Tongelreplein 4 

Indrukwekkend oud Oud-Tongelre
Eerlijk toegegeven: soms zou ik wel willen dat ik vroeger 
geleefd had…  Ik vind alles er zo veel vrediger en rustgeven-
der uitzien en zoals wel duidelijk is geworden: ik houd wel 
van zulke omgevingen. Wanneer ik op de fiets stap richting 
Sectie C (ook zo’n leuk plekje!) en langs het ‘te koop’-bord 
fiets op de Oude Urkhovenseweg, waan ik me weer even in 
die oude tijd. Wat een mooi pand; zoals ook de omschrij-
ving op Funda bevestigt:

De Merckthoeve aan de Oude Urkhovenseweg is een 
langgevelboerderij uit 1610. In de middeleeuwen was het 
een hallenhuis. Na de verbouwing in 1832 kreeg het pand 
de huidige vorm. Onder het zadeldak bevinden zich fraaie 
raampartijen met kleine hoedenverdeling, voorzien van 
luiken. Naast de hoeve stond eens een bakhuis dat voor 
velerlei doeleinden werd gebruikt. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was de boerderij enige tijd als gaarkeuken in 
gebruik voor doortrekkende geallieerden. Tegen de langge-
velboerderij staat het “Bakhuisje” hierin stond vroeger een 
oven, ook omwonenden van het gehucht, brachten hun ei-
gen brouwsel, volgens ruilhandel werd in elkaars behoefte 
voorzien. Het Looyershuisje dateert uit het begin 

van de 16e eeuw. Dit pand kent mooie raampartijen en 
een opmerkelijk bovenlicht boven de voordeur. Het huisje 
draagt een pannendak met wolfseinden en het interieur 
herbergt een fraaie haardpartij. Haar naam dankt het 
aan de leerlooiers, maar ook aan de schoenmakers die er 
huisden. Het water van het beekje werd gebruikt voor het 
leerlooien. Rond de eerste wereldoorlog dreef Bet Rummel 
hier een snoepwinkel.

Hier kan ik spontaan verliefd op worden! Ik zie jullie den-
ken… ook ík vraag me wel eens af wat er met dat Tilburgse 
stadsmeisje is gebeurd. Als ik na 10 minuten fietsen in 
hartje centrum sta, geniet ik van de gezellige stadse drukte 
op de Kleine Berg, weet ik dat ik zulke plekjes en momen-
ten ook echt niet zou kunnen missen. Maar onze wijk is 
goud waard! Laten we dit mooie stukje Eindhoven met z’n 
allen in ere houden en vooral: wees er trots op dat wij hier 
deel van mogen uitmaken. En over 35 jaar; als één van mijn 
dochters de wisselpen in handen krijgt, dan plaatsen ze 
deze foto en wordt er misschien wel met heimwee terugge-
keken naar dit winterse plaatje in de jaren dat Oud-Tongel-
re nog weleens wit kleurde…
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Hooibergen zijn nu Muizenruiters
In vroeger tijden werd het geoogste hooi tijdelijk op op-
pers gelegd, of ruiters, om het even op het land te bewa-
ren om later op de hooizolders te leggen en te gebruiken 
als veevoer. Het graan werd gebusseld en de schoven 
stonden dan ook op de akkers te drogen om op een later 
moment gedorst te worden. Ook in de tijd van Van Gogh, 
want hij legde het een en ander van dit vast op het doek, 
in zijn Nuenense tijd en daarna in de Provence.
Tot de jaren 70 van de vorige eeuw zag je ze nog wel 
eens staan op de velden in onze omgeving.

Hooibergen van Van Gogh

Deze oppers waren ideale plekken voor muizen en ander 
ongedierte om zich te goed doen aan de zaden. En het 
was natuurlijk een goeie verstopplek voor ze.
Die muizen zijn natuurlijk een gedekte tafel voor uilen 
en andere roofvogels, maar ook marterachtigen zoals de 
bunzing of wezel kunnen daar goed van profiteren, voor-
al in de winter als er meer voedselschaarste is. Het zijn 
trouwens ook goeie overwinterplaatsen voor insecten.
Door de moderne landbouw zijn deze oude methodes 
om tijdelijk gras te bewaren, zo goed als verdwenen.

  

Muizenruiters in de winter

De natuurwerkgroep van het Wasven gaat op verschil-
lende plekken weer muizenruiters opbouwen. 
Van onkruiden en gras wat we gemaaid hebben, bouwen 
we dit soort cultuurhistorische elementen op. Dat doet 
men met 6 stokken die daarvoor worden opgebouwd als 
een soort staande driehoek.
Het gras en onkruid wordt daarna op de driehoek, de 
opper of ruiter, opgetast en blijft de gehele winter staan.

Roestplaats kerkuil. Overdag lekker verscholen.

Zo hebben het gras en onkruid met de zaden weer een 
extra functie gekregen. 
Goed voor de uilen en de biodiversiteit en authentiek 
voor het boerenlandschap van Tongelre en het refereert 
aan het landschap uit de tijd van Van Gogh!

Met groengroet, 
Kees van GrevenbroekPoeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven

Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

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

Openingstijden
maandag t/m zaterdag: 
van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd   2 12-08-19   14:36

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!

Hans de Jong, Officier in de orde van Oranje 
Nassau en ereburger van Eindhoven!
Onze buurtbewoner Hans de Jong, tot 1 juli verantwoorde-
lijk voor Philips in Nederland, is bij zijn afscheid op maan-
dag 28 juni door burgemeester Jorritsma gedecoreerd met 
een Koninklijke onderscheiding. Hij is daar, tot zijn eigen 
verrassing, ook benoemd tot ereburger van Eindhoven, de 
hoogste onderscheiding die de stad kent. Hij bevindt zich nu 
in het gezelschap van Pieter van den Hoogenband, Wim van 
der Leegte, Harry van Raay en anderen. Hans kreeg deze 
erkenningen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid en 
jarenlange verdiensten voor stad en regio, hij was o.a. druk 
met zaken als het innovatieklimaat, de verbinding tussen 
bedrijfsleven en het sociale domein van de stad en het 
Muziekgebouw. Dinsdag 29 juni stroomde zijn huis aan de 
Ministerlaan vol met felicitaties en bloemen.

Hij begon 36 jaar geleden bij de Philipsfabriek in Weert. Het 
grootste deel van zijn werkzame leven zat hij “in het licht” 

totdat hij in 2012 president van Philips Nederland werd. 
Nu na 9 jaar in die rol zwaait hij af, hij gaat bij Philips met 
pensioen.

Het grootste deel van zijn werkzame leven zat hij “in het licht” 
Als je hem vraagt wat hij het meest bijzonder vond gedurende 
die tijd, dan was dat het proces waarin Philips definitief koos 
om een gezondheid technologiebedrijf te worden. 

“Daar was ook een lastige periode bij”, vertelt Hans, “dat 
was toen wij afscheid namen van Philips Licht. Niet zozeer 
omdat ik daar lang zelf betrokken was, maar omdat het his-
torisch voor Philips een bepalend moment was. Belangrijk 
was in die tijd om veel rond te lopen en collega’s een luiste-
rend oor te geven. Veel en vaak uitleggen waarom dit een 
goed besluit was. Philips staat heel sterk achter de keuze 
die gemaakt is, wij proberen de zorg betaalbaar, van hoge 
kwaliteit en toegankelijk te houden,” aldus Hans, “en het 
bedrijf krijgt steeds meer erkenning en waardering. In deze 
tijd van snelle digitalisering moeten bedrijven echt keuzes 
maken hoe zij de toekomst in willen gaan.”

Ook voor Eindhoven en omgeving heeft Hans de Jong zich 
verdienstelijk gemaakt, hij heeft zich mede ingezet voor 
de werkgelegenheid in de regio. Brainport speelt daarbij 
voor onderzoek en innovatie een belangrijke rol. Hans was 
daarbij nauw betrokken en wist ook de weg naar Den Haag 
te vinden om met extra geld de groei van de regio en voor-
zieningen te versterken.
 
En Hans, wat nu? “Een minder volle agenda, tijd voor 
toezichthoudend werk in technologie maar ook voor maat-
schappelijke organisaties” vertelt Hans, “én, meer tijd met 
Willemien en voor onze kleinkinderen”.

13
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Verenigingen
Aan het woord

SCODOO KERMIS 
Na het grote succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar weer 
een SCODOO KERMIS zijn! Alle kinderen van 5 t/m 12 
jaar zijn van harte welkom om op zondag 3 oktober van 
12.00 uur tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen op dit 
spetterende evenement vol gave attracties. Dit jaar gaan we 
ons onderdompelen in de oosterse sferen van 1001 nacht. 
Wil jij je een echte Aladin of Jasmine voelen? Of gewoon de 
heerlijk scoutingsfeer opsnuiven? Kom dan zéker even langs 
bij scouting Doornakkers aan de Urkhovenseweg 27.

Dit jaar zal ook de vertrouwde vlooienmarkt weer terugko-
men! En wel in combinatie met de kermis. Lekker snuffelen 
tussen de spulletjes terwijl de kinderen zich vermaken? Het 
kan allemaal bij scouting Doornakkers. De vlooienmarkt 
start om 11.00 uur en om 16.00 uur sluiten we de poorten. 
Ben er op tijd bij om de mooiste spulletjes te scoren!

Op zaterdag 2 oktober zullen wij weer langs de deur komen 
om spullen op te halen voor onze vlooienmarkt. Heb je nog 
mooie of bruikbare spullen ver weg op je zolder of in je 
schuur staan waar je vanaf wil? Haal deze dan tevoorschijn 
om deze op 2 oktober aan onze leden te geven, zodat ze 
een kans krijgen op een tweede leven. Goed voor het milieu 
en goed voor onze club! Mocht je die dag niet thuis zijn, zet 
dan de spullen, samen met de flyer die bezorgd wordt, voor 
je deur. Dan weten we dat we die mee mogen nemen!
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UITNODIGING DISTRICTSGILDEDAG
Op zondag 12 september 2021 organiseert  het 
Sint-Martinusgilde Tongelre een districtsdag voor alle 
Eindhovense gilden. U bent allen van harte welkom in 
ons gildehuis in de Bogten.

Programma:
12.00 uur Bijeenkomst in de Bogten.
12.30 uur   Opmars op het gildeterrein en toespraak.
13.00 uur Opening.
13.30 uur Start wedstrijden.
17.00 uur  Einde wedstrijden en prijsuitreiking 

zilveren schilden.
19.00 uur Einde feestdag.

We zien u graag op 12 september bij het 
Sint-Martinusgilde in de Bogten.
Dit alles gaat door volgens de regels van het R.I.V.M.

15
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EINDELIJK WEER LEKKER NORMAAL VOETBALLEN?

Het nieuwe voetbalseizoen komt eraan en het lijkt erop dat 
we dit keer wel al onze wedstrijden kunnen gaan spelen; en 
hopelijk veel winnen! Zoals andere voetbalteams weten we 
natuurlijk niet wat FC Corona nog gaat doen, maar optimis-
me viert eindelijk hoogtij!

Zoals al eerder vermeld is de RKVV Tongelre, na 100 jaar nu 
definitief overgegaan naar SV Tongelre. Dus we zijn nu geen 
“gewone” club meer, maar staan volop in de maatschap-
pelijke wereld van de wijk Tongelre. Hierbij gaat het niet 
meer alleen om voetbal maar ook om samenwerking met 
de organisaties die de intentieverklaring “Tongelre Actief” 
hebben ondertekend.

De Gemeente Eindhoven, Lumens-Dynamo Jeugdwerk, de 
PSV Foundation, Wij Eindhoven en SV Tongelre willen van 
het park een ontmoetingsplek maken waar inwoners kun-
nen deelnemen aan allerlei activiteiten; o.a. op het gebied 
van bewegen en leren.

In de voetballoze periode is gebleken hoezeer SV Tongelre 
leeft, wat niet in de laatste plaats te merken is aan een for-
se toename van leden. Met als gevolg diverse extra jeugd-
teams en zelfs nieuwe veld- en zaalteams bij de senioren. 
Ook het vrouwenteam is volop in ontwikkeling.
Natuurlijk, RKVV Tongelre klonk vertrouwd, maar SV Tongel-
re biedt zoveel meer mogelijkheden om de mensen uit de 

wijk Tongelre nog dichter bij elkaar te brengen. 
Dit begint al tijdens de Nationale Sportweek 
met de “Welkom bij de Club” actie, waarvoor 
we graag onderstaande uitnodiging onder de 
aandacht willen brengen.

Beste kinderen uit Tongelre,
Op zaterdag 18 september organiseert SV Tongelre leuke 
voetbalspelletjes voor kinderen tot en met 12 jaar. En met 
leuke prijzen! Iedereen is welkom, dus je hoeft (nog) geen 
lid te zijn van onze club. Je bent welkom vanaf 10.00u en we 
gaan door tot 15.00u.

De toegang is uiteraard gratis, evenals de ranja die dan 
klaar zal staan. Ook kun je de hele dag springen op een 
luchtkussen. Neem wel een begeleider (minimaal 18 jaar) 
mee. Dat kan je vader, je moeder of oudere broer of zus 
zijn, maar natuurlijk ook een ander familielid zoals je opa of 
oma. Wij zien je graag bij SV Tongelre! “ 
Tot 18 september!
PS: Zoals het er nu naar uitziet zal zelfs Phoxy, de mascotte 
van PSV, nog even langs komen. Dus mis het niet!

Met sportieve en gezonde groeten!
Peter Laurier

Helaas de vakanties zijn weer bijna 
voorbij, we gaan weer denken aan 
school en werken. Voor de dahliaclub 
zou dit nu de beste tijd zijn, omdat 
onze dahlia’s dan in volle bloei staan.  
Maar helaas heeft de natuur ons in de 
steek gelaten en veel, veel te veel 
water laten vallen. Ons hele veld heeft 
blank gestaan en een knolgewas gaat 
dan rotten. Dus ook onze dahliaknollen 
zijn zeker voor 75% verrot en we 
hebben we zeer weinig bloemen. Dit 
betekent dat wij dit jaar (weer) geen 
show kunnen organiseren en onze tuin 
absoluut niet mooi genoeg is voor een 
open dag.

Maar we laten ons kopje niet hangen 
en hebben besloten om ons toch te 

laten zien op 19 september tijdens de 
bevrijdingsmarkt en die dag ziet u 
enkele mooie bloemstukken van ons in 
het Oude Raadhuis. We hopen dat u 
onze kraam bezoekt om toch even de 
dahlia’s te komen bewonderen.

Om het volgende seizoen weer een 
mooie bloeiende en gezonde tuin te 
krijgen, moeten we zeker 2000 nieuwe 
knollen kopen en planten. Ook moeten 
we extra maatregelen nemen om de 
afwatering van ons veld beter te 
regelen. We hebben hiervoor bij de 
gemeente om deskundige hulp en 
advies gevraagd en wachten op dit 
moment nog op een reactie.
Het zit ons dit jaar dus niet erg mee, 
maar we blijven ons best doen om 

onze club en tuin open te houden.  Het 
zou namelijk erg jammer zijn als na 87 
jaar onze dahliaclub St. Martinus, de 
oudste dahliaclub van Eindhoven, kopje 
onder gaat. U kunt de tuin ook steunen 
door ons te bezoeken. We zullen 
uiteraard iedere zaterdag op de tuin 
aanwezig zijn. Ook al hebben we niet 
veel bloemen, wat er wel is, delen we 
graag met u en donaties zijn van harte 
welkom. We hopen u ook op 19 
september op de bevrijdingsmarkt te 
ontmoeten.

We gaan onze uiterste best doen om 
volgend jaar weer een prachtige tuin te 
hebben.

Bestuur dahliaclub St. Martinus

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

Dahliatuin 2020

Dahliatuin 2021

paulvangemert.nl

Hulp bij burn-out, stress en 
angstklachten voor jongeren 
en volwassenen
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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.

Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

Wij zijn op zoek naar zorgverleners van alle 
niveaus. Je bezoekt cliënten in blokken van 
minimaal 3 tot 24 uur aaneengesloten en 
helpt ze met dagelijkse taken. Daarnaast 
bied je ook verzorging en verpleging waar 
nodig en ben je er als ondersteuning van 
de mantelzorger. We regelen de gehele 
administratie voor jou, zodat jij je kunt 
richten op het verlenen van zorg. 

INTERESSE? Neem dan contact met 
ons op via 088 - 018 02 07, 
secretariaat@standbythuiszorg.nl of kijk op 
onze website www.standbythuiszorg.nl.

Werken in de thuiszorg 
als zpp’er in jouw regio?

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Jan van Rooij

Heike 30
5641 LG Eindhoven

+31 6 149 059 45

info@aavanrooij.nl

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier
Accountancy en fiscale dienstverlening

Foto’s uit 

Tongelre

Jan Bruin - Eekhoorn in mijn tuin
Patrick Spruytenburg - Wespspin in de 
vlinderweide van het Wasven

Patrick Spruytenburg - Kerkuiltjes ringen in 
het Wasven

Patrick Spruytenburg - Libelle in 
de vlinderweide van het Wasven
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Jonge kerkuilen in Tongelre!

Snelfietspad op de rem

Wat bijzonder toch! 1300 meter van het centrum van Eind-
hoven kerkuilen te kunnen laten ringen. 
In het Wasvengebied en in de Loovelden zijn er in totaal 
zeven voorzien van een ring.

Weegmoment

Ringen wordt gedaan voor wetenschappelijk onderzoek, 
mocht de uil ooit terug gevangen of gevonden worden, kan 
men achterhalen waar de uil vandaan komt en hoe oud 
deze is. Een erkend vogelringer en twee leerling-ringers, 
hebben de uilen voorzien van die ring. Dank daarvoor.

De kerkuilen hadden het behoorlijk moeilijk in februari met 
het dikke pak sneeuw en dat wel een week lang. Dan zijn de 
muizen, het voedsel voor de kerkuil, niet makkelijk te vin-
den. Daardoor hebben ook een behoorlijk aantal kerkuilen 
landelijk het loodje gelegd.

Maar in Tongelre is het dan toch gelukt dat er kerkuilen 
elkaar hebben gevonden en uiteindelijk op 2 locaties 7 
jongen wisten groot te brengen.

Kerkuilen vinden in de nacht hun voedsel op de akkers en 
de randen van het boerenland. Het is fijn dat we dat in 
ieder geval hebben hier in Tongelre.

En dankzij de inzet van onze natuurvrijwilligers proberen zij 
de natuur, waar het maar kan te helpen. Zo proberen zij het 
voor de uilen, en vele andere beestjes die meeliften, het 
landschap te verbeteren en zo vergroten we de kansen op 
het bestaan voor allerlei dieren en planten.
Daar mogen we toch wel dankbaar voor zijn!

Foto’s: Patrick Spruytenburg

Vertraging
Het snelfietspad F270 zou volgens planning1 dit jaar ge-
reedkomen, maar zoals door ons verwacht is er wederom 
sprake van vertraging. Het deel van het fietspad vanaf de 
Loostraat via de Dommel naar Nuenen Eeneind is zowel 
technisch, organisatorisch als financieel zeer complex en 
omgeven met veel onzekerheden, zie de details in het 
recente raadsvoorstel van B&W via de link 2) onderaan. Ge-
zien de vele hobbels die er nog genomen moeten worden, 
is het zeker niet uitgesloten dat de vertraging nog wel jaren 
kan gaan duren. Bovendien zijn de kosten hoog opgelopen: 
van ca.1 miljoen tot nu al 3,1 miljoen euro voor dit deel van 
het snelfietspad van 1 km. lang. We kunnen ons daarom af-
vragen hoe haalbaar dit risicovolle project op dit moment is.

Voorstel wijkgroep wordt vooralsnog genegeerd
Om die reden heeft de wijkgroep vorig jaar al een voorstel2 
ingediend bij de gemeente om een (voor het snelfietspad) 
tijdelijke voorziening (een “bypass”) te realiseren via de be-
staande infrastructuur, zodat het snelfietspad in ieder geval 
binnen afzienbare tijd operationeel kan worden. Dit kan 
door de Molendijk (430 meter), de Collseweg (500 meter) 
en de reeds autoluwe Kruisakker (477 meter) om te vormen 
tot een fietsstraat, met de auto te gast (en evt. alleen voor be-
stemmingsverkeer). Deze route is ca. 400 meter langer en kost 
ca 1,5 minuut extra fietstijd (mits spoorbomen open zijn). 

Tevens geeft dit een duurzame verbetering van de lokale 
fietsvoorzieningen die toch al hard nodig zijn, zodat o.a. 
het fietsverkeer van en naar de Collse watermolen en 
restaurant/speelplaats D’n Kleine Dommel veiliger kan 
worden. De wijkraad van Nuenen Eeneind ondersteunt 
ook het veiliger maken van de Collseweg. Investeren in de 
huidige infrastructuur heeft een groot rendement voor 
de veiligheid van het lokale fiets- en wandelverkeer. Maar 

ook de Urkhovenseweg schreeuwt om verbetering van 
de fietsvoorzieningen! Dit heeft echt prioriteit! De balans 
lijkt enigszins zoek te zijn: niet investeren in noodzakelijke 
voorzieningen en wel grote bedragen reserveren voor een 
extra snelfietspad?

Inzicht
Ons voorstel blijkt dus steeds actueler te worden, maar 
daarvan vinden we niets terug in het raadsvoorstel. De 
gemeente zit vast aan afspraken met provincie en andere 
gemeentes en daarvan kan - op dit moment - niet worden 
afgeweken. Maar misschien komt de gemeente alsnog tot 
het inzicht dat het hierboven geschetste 2-sporen beleid 
toch helemaal zo gek nog niet is? Er komt dan minder tijds-
druk op het complexe fietspad langs het spoor, zodat er tijd 
vrijkomt om dit rustig verder te kunnen ontwikkelen. Zodra 
dit klaar is kan het fietsverkeer richting Helmond dan over 
dit nieuwe snelfietspad gaan rijden. Het lokale fietsverkeer 
blijft dan profiteren van de verbeteringen van de Collseweg 
en de Molendijk. 

Verkeersschouw
Deze zomer zal er samen met diverse verkeersdeskundigen 
van de gemeente de (vertraagde) verkeersschouw2 in het 
gebied rondom Urkhoven worden gehouden. We wachten 
de ontwikkelingen af en we houden u op de hoogte.   

Peter van Emden 
(coördinator wijkgroep verkeersveiligheid ‘t Hofke eo) 

1)  Zie Rond ‘t Hofke http://www.rondhethofke.nl 1-2021 
(blz. 31) en 2-2021 (blz. 27) en 10-2020 (blz. 9). 

2)  Zie de inventarisatie van knelpunten en oplossingen die 
de wijkgroep in december 2020 maakte en het raads-
voorstel via de link www.petervanemden.nl/hofke.

De rode lijn is met de route via de bestaande infrastructuur (1400 meter) vanaf de overgang bij Loostraat naar Eeneind
(langs het spoor is dat ca 1000 meter)

Allemaal voorzien van ring
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Musical van stichting Koorstelling

Zondag 11 juli was het eindelijk zover, het openlucht-
theater de Donck in Someren werd voor ons tijdelijk 
omgedoopt tot Nimmerland, het land van Peter Pan en 
Kapitein Haak. Wat hebben we hier lang naar uitgekeken! 
Begonnen met repeteren in september 2019 in De Boog, 
nu dan toch eindelijk de afsluiting. En wat voor afsluiting, 
het was in één woord GEWELDIG.
’s Ochtends om 8.00 uur was iedereen al aanwezig in 
Someren, sommigen met nog wat slaap in de ogen. Maar 
meteen wanneer de eerste muziek klinkt voor de gene-
rale repetitie is alle slaap verdwenen en spelen en zingen 
we allemaal de sterren van de Nimmerlandse hemel. Wat 
was het mooi en wat was het gaaf om te doen! Twee 
keer mochten we die dag aan het publiek laten zien hoe 
Peter Pan uiteindelijk toch Kapitein Haak verslaat. Na 
deze voorstelling weten wij nu wat Peter Pan allang wist: 
Wonderen bestaan, zolang je er maar in blijft geloven!

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

Wilt u ook iets verkopen of zoekt u iets, plaats dan een kleintje in uw wijkblad! Voor maar 5 euro kunt u vijf regels plaatsen, 
maximaal 150 leestekens. Iets voor u?

Gevraagd 
praktijkruimte
Ik ben op zoek naar een praktijk/kantoorruimte 
(huur) van ongeveer 15-25 m2 in de directe om-
geving van Tongelre/Nuenen. Rustige natuurlijke 
omgeving heeft de voorkeur. 

Sjef 0648645396

Schilderles
Bij SCHILDERFEEST kun je fijne schilderlessen op 
woensdagochtend en/of mandalalessen op dinsdag-
avond volgen. Kom je een proefles volgen? Bel Jeske 
06-42988071 of kijk op www.schilderfeest.com

Gevraagd 
huishoudelijke hulp
Huishoudelijk hulp gevraagd voor 3 uur per week in 
de wijk Koudenhoven. Telefoon: 040-2814632

Kleintje
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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 600 g diepgevroren tonijn
- 2 teentjes knoflook
- 1 cm gember
- 2 takjes bieslook
- 2 el sesamzaad
- 1 tl limoensap
- 2 el sesamolie
- 1 tl kristalsuiker
- 1 flink mespunt zout

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1   Snijd de bevroren tonijn in blokjes en laat ze in een schaaltje in de koelkast 
ontdooien.

2   Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan en zorg dat ze niet 
aanbranden.

3   Laat ze op een bord afkoelen.
4   Schil de knoflook en de gember en hak ze fijn. Was de bieslook en snipper het fijn.
5   Meng in een kommetje het limoensap, de suiker, het zout, de sesamolie en de 

sesamzaadjes en laat het 30 minuten rusten in de koelkast.
6   Meng het mengsel met de tonijnblokjes en verdeel het over 4 schaaltjes.
7   Verdeel hierover het mengsel van de knoflook, gember en bieslook!

 
Eet smakelijk!

Clasine
Ter nagedachtenis aan Jack ga ik alleen door!

Tartaar van tonijn op Japanse wijze, waarvan ik zeker weet 
dat Jack dit lekker had gevonden.
Voorbereiding 15 min + 30 min rusttijd
Zonder bakken/koken

Kindcentrum De Boog
Daar voel je je thuis!

Alles onder één dak 
voor kinderen van 
0 tot 13 jaar

Samen spelen, leren 
en leven

Engels in groep 1 t/m 8

Waar elk kind en zijn 
talent wordt gezien en 
gehoord

’Gewoon’ goed en 
eigentijds onderwijs

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

Een wereld van gezond haar  

Prachtig, gezond haar begint begint bij 
het gebruik van de meest vooruitstrevende 

ingrediënten en technologieën in de wereld.
Al de producten van JOICO bevatten 

intelligente  herstel technologieën en 
sommige bevatten zelfs ingrediënten die 

haarbeschadiging kunnen voorkomen.

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

met JOICO!
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CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • 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

Bevrijdingsmarkt 
Zondag 19 september, van 12.00 tot 17.00 
uur organiseert ’t Oude Raadhuis, in het teken 
van de bevrijding van Eindhoven, weer haar 
traditionele bevrijdingsmarkt.
Ongeveer 40 kramen van particulieren, leuke 
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties 
voor kinderen en volwassenen, de bar en het ter-
ras zijn open en er is ook muziek! Kraamhuur: 
27,50 euro per kraam en een borg van 5 euro die 
je na afl oop terug krijgt. Kinderen t/m 12 jaar 
mogen op die dag speelgoed en kinderboeken 
verkopen op een kleed van 2 bij 2 meter. 
De kosten bedragen 2 euro per kleed. Ouders 
mogen de kinderen ondersteunen. 
Er mogen geen andere spulletjes worden 
verkocht. Voor inlichtingen en/of reserveringen 
kun je contact opnemen met ’t Oude Raadhuis.
Aanmelden kan nu al via
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

Meesterbrein 2021
Vrijdag 8 oktober aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van team Het Zwarte Schaap? Zaal open om 
19.30 uur. Maximaal 12 teams van 6 vrienden, vriendinnen of buurtgenoten 
vanaf 18 jaar. Publiek en supporters zijn van harte welkom, de bar is open. 
Inschrijven vóór 1 oktober per mail aan raadhuis-evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle teamleden én de gegevens van de contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,- per deelnemer.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 9 en 23 september 2021. 
Aanmelden kan via telefoonnummer 040-2811737 
(tussen 9 en 12 uur) of via onze website www.
ouderaadhuiseindhoven.nl/rijbewijskeuringen. 
De kosten bedragen 36 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 
• 36 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.

Conversatie Engels
Op woensdag 15 september starten in ’t Oude 
Raadhuis twee groepen Engelse conversatie. 
De eerste groep van 9.30 tot 11.00 uur en de 
tweede van 11.15 tot 12.45 uur met halverwege de 
les tijd voor koffi e of thee.
Om prettig mee te kunnen doen, is basiskennis van 
de Engelse grammatica wel aan te bevelen. 
De keuze van de onderwerpen van conversatie en 
grammatica wordt door de cursisten gemaakt.
Voor deze eerste serie van 15 lessen (t/m eind 
januari 2022) bedraagt het cursusgeld € 112,50. 
Een proefl es hoort tot de mogelijkheden.
Hebt u interesse of vragen, neem dan contact op 
met Ada Luijten,
06-17.75.57.17 of adaef12@gmail.com

Gezellige filmavond
Binnen de richtlijnen van het RIVM organiseren we op 
vrijdag 17 september een fi lmavond in ’t Oude Raad-
huis. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Noodgedwongen hanteren we de volgende regels:
• Maximaal 15 bezoekers
•  Kosten € 2,50 inclusief koffi e of thee met wat lekkers 

bij binnenkomst.
•  We houden geen pauze. Na afl oop is de bar wel 

geopend.
•  Aanmelden kan pas vanaf 6 september uitsluitend 

per e-mail via fi lmraadhuis@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 ge-

plaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we han-
teren om de avond zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Het romantische drama ’Far from the Madding Crowd’
(2015) speelt zich af in het Victoriaanse Engeland. De 
mooie, vrijgevochten en eigenzinnige erfgename van 
een grote boerderij heeft maar liefst drie heel verschil-
lende aanbidders: een schapenherder, een aantrek-
kelijke maar roekeloze sergeant en een welvarende, 
oudere vrijgezel.

Met veel verdriet 
hebben we afscheid 
genomen van ons 
filmteam lid Jack

Hanssen. Hij ontving 
vanaf het begin de 

gasten bij binnenkomst 
en had een grote 

inbreng in de heerlijke 
hapjes. We gaan hem 

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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

je huis verkopen
in Tongelre

doe je met Kennis
Bel voor een kennismaking 040 253 1260

of bezoek www.kennismakelaardij.nl

verkoop  -  aankoop  -  taxaties

Nu ook kantoor in Tongelre:
Van Oldenbarneveltlaan 44

Eindhoven

NIEUW

Vanaf woensdagmiddag 
15 september a.s. starten we 

met een gezellige inloop-/
muziekmiddag in ’t Oude 

Raadhuis waarop u naar keuze 
kunt dansen, verzoeknummers 

aanvragen, meezingen 
en natuurlijk gezellig kunt 

’buurten’. De inloopmiddag is 
van14.00 tot 17.00 uur.

elke woensdag 
vanaf

15 september! 

Inloop-/muziekmiddag
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t

activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Vocal Café 

Qigong in de Orka

Repair Café Tongelre gaat open

Burendag 2021

Zingen, zingen, zingen ....  als solist... als duo... als groepje...

In de Orka wordt het komend schooljaar “Vocal Café” gehouden, een OPEN PODIUM voor alle zang-minnenden. Het 
eerste Vocal Café wordt gehouden op zondag 3 oktober. Zet hem alvast in je agenda!

Ben je een beginnende zanger(es) of zing je al wat langer dan kun je bij de Orka oefenen om te zingen voor publiek. 
Ook wordt er elke keer een VOCAL WORKSHOP gegeven door een conservatorium gediplomeerde zangdocent. 

Begeleid jezelf... neem je eigen begeleider mee... zing met een geluidsfile... alles kan en alles mag! Het gaat om het 
plezier, om de muziek, om de verbinding met elkaar, om het vormen van nieuwe zang- duo’s, -trio’s of -groepjes, en 
natuurlijk om het opdoen van podiumervaring in een veilige en positieve sfeer. Er zal een intekenlijst hangen waar je 
per zangstuk 5 minuten op mag reserveren. 

Het voornemen is dat Vocal Café om de maand gehouden wordt. We zullen de data tijdig aankondigen.

Het wordt leuk, het wordt leerzaam, het wordt gezellig en het wordt tijd dat jullie elkaar ontmoeten.  We mogen 
weer he-le-maal los!

Kom op tijd, anders is de intekenlijst vol.

Plaats:  Activiteitencentrum Orka, Broekakkerseweg 1
Datum: Zondag 3 oktober 2021
Tijd: 13:30 - 17:00
Kosten:  €5,- p.p.
Organisator: Vocal Academy Evenietsanderz
www.evenietsanderz.nl

Kom er gezellig bij, want gezellig wordt het zeker... 

Qigong is een eeuwen oude Chinese bewegingsleer die lichaam en geest gezond houdt. 
De oefeningen zijn eenvoudig aan te leren. De lessen worden in groepsverband gegeven.

Wanneer: Elke dinsdagavond van  19.00 uur – 20.00 uur.
Voor wie: In principe geschikt voor iedereen
Interesse?: Aanmelden bij docent
Docent: Sigrid Droste, info@sigriddroste.nl

In een Repair Café repareren vrijwilligers kapotte huishoudelijke apparaten. Er zijn nu een zestal Repair Cafés in Eind-
hoven. Ook in Tongelre gaat zaterdag 25 september een Repair Café open. Weggooien? Mooi niet!
De opening van Repair Café Tongelre is zaterdag 25 september, van 13.00 uur tot 16.00 uur in Activiteitencentrum 
Orka aan de Broekakkerseweg 1 (schuin tegenover Lidl). Je moet je bij de ingang eerst inschrijven en akkoord gaan 
met de huisregels van het Repair Café. Dan wacht je tot je aan de beurt bent. Als je die dag niet aan de beurt komt, 
geen nood, er is 9 oktober opnieuw een Repair Café in Tongelre. We houden ons binnen aan de 1,5 meter richtlijnen 
van het RIVM.
Tijdens de reparatie is het de bedoeling dat je erbij blijft, zodat je weet wat er kapot is en hoe het gerepareerd is. Het 
lukt niet altijd om iets te repareren, maar het slaagpercentage is landelijk ruim 60%. Je moet je apparaat altijd weer 
mee terugnemen, ook indien de reparatie niet gelukt is. Voor de reparatie 
vragen we een vrijwillige bijdrage. Hier kunnen we dan nieuw gereedschap 
van kopen en de zaalhuur van betalen etc. Na de opening gaat Repair Café 
Tongelre elke 2e zaterdag van de maand open: 9 oktober, 13 november en 
11 december, telkens van 13.00 uur tot 16.00 uur. Kom niet op het laatste 
ogenblik, vlak voor sluitingstijd, want dan hebben we onvoldoende tijd om 
nog iets goed te kunnen repareren. Alle huisregels van het Repair Café kun 
je nog eens nalezen op de site van repaircafeeindhoven.nl.

In september dit jaar is het weer zover. Burendag! 
De dag om elkaar te ontmoeten, te leren kennen 
en om onder het genot van een hapje, drankje en 
live-muziek heerlijk te genieten. We gaan dit doen 
onder de naam “Bier, braad & blues”. De naam 
zegt al heel wat over de inhoud.

Omdat we ons al meer dan een jaar hebben moeten 
inhouden vanwege alle coronabeperkingen, gaan 
we dit jaar groots uitpakken! En hoe kun je dat 
beter doen dan met goed en lekker bier, goed eten 
en lekkere live-muziek.

Dit jaar gaat Burendag plaatsvinden op het achter- 
terrein van Orka op zondag 26 september. Het 
precieze tijdstip wordt nog bekend gemaakt op 
website en social media.

Maar om op voorhand al een beetje lekker te 
maken: behalve de tap is er een bier-sommelier 
die je kennis laat maken met diverse lekkere 
soorten speciaal-bier en waar je een aantal goede 
bieren kunt kopen. Voor de te verwachten hon-
gerklop na een aantal biertjes worden er speciale, 
anders-dan-anders overheerlijke hotdogs gemaakt 
waarvan je geheid gaat watertanden! Het recept 
houden we nog even geheim! We houden natuur-
lijk rekening met mensen die voorkeur hebben 
voor vegetarisch of halal eten. Om dit alles muzi-
kaal te omlijsten, zijn er 2 blues-acts van gerenom-
meerde en muzikaal ervaren bluesartiesten!

Dus zet de datum vast in je agenda en laten we hopen dat corona geen roet in het spreekwoordelijke eten gaat gooien!

De zomervakantie is weer begonnen en hoewel iedereen hopelijk aan het genieten is van een welverdiende rustperiode, 
wordt er bij Orka achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe activiteiten en evenementen. Geniet van deze zomer en 
we zien jullie binnenkort graag weer bij Orka!
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MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

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

Normaal 2 75.-
nu met kennismakingskorting    255.-

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Algen PeelingAlgen Peeling

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

 
Computerclub
HCC Zuidoost Brabant:
 • is een vereniging die senioren ondersteunt bij het gebruik van pc, laptop, smartphone, telefoon en tablet
 •  was eerder in Buurthuis De Ronde te vinden, maar dat is helaas gesloten. Gelukkig was er plek in Orka, 

dichterbij voor jullie beste lezers

Elke maand op de tweede dinsdagochtend in ruimte 1 een lezing (open inloop), bijvoorbeeld over veilig omgaan met 
wachtwoorden of een andere handige app.
En elke week op dinsdagmiddag is er in ruimte 4 een Helpdesk (voor leden, iedereen kan lid worden) waar je gehol-
pen wordt met je pc, laptop, tablet, smartphone, telefoon. En natuurlijk is er dan een bakje koffie of thee te drinken 
bij Orka!

Zoals in de vorige editie aangekondigd gaan in september ook de onderstaande activiteiten van start:
8 september Cook4U, start om 19.00 uur, inschrijven via cook4u.orka@gmail.com (max. 24 gasten, dus schrijf snel in)
15 september Taarten van Karin 13.30 uur-16.00 uur (meer info en inschrijven via website www.orkacentrum.nl)
17 september Vorka, samen eten (18.30 uur - 20.30 uur) samen afwassen!  Maximaal 15 deelnemers in september.  
(meer info en inschrijven via website www.orkacentrum.nl)
17 september Open Orka vanaf 20.30 uur, open, dus kom gezellig iets drinken en een spelletje doen!

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

Hart Veilig Tussen De Sporen zoekt JOU!
Wij als werkgroep HVTDS zoeken ALTIJD nieuwe mensen 
die een reanimatiecursus willen volgen!
Ook wij mogen weer starten met het organiseren van de 
reanimatietrainingen.

Onze trainingen worden op kleine schaal verzorgd worden 
door Safety1.

De volgende data hebben we vastgelegd:
De woensdagavonden 22 en 29 september en 6 oktober.
De zaterdagen (eventueel 2 trainingen per dag) 25 septem-
ber, 2 en 9 oktober.

Wil je hierbij aanwezig zijn en leren reanimeren 
mail dan voor details en kosten naar 
hartveiligtussendesporen@gmail.com.

Heb jij al een reanimatiecursus gevolgd en wil je meedoen 
met een scenariotraining mail dan naar 
hartveiligtussendesporen@gmail.com voor details. 33
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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: “Luisteren is meer dan horen”
door Feike Weeda docent levensbeschouwing en voorganger in Kapel Eindhoven

 Brabis 4, 5641 JV Eindhoven   06 41 15 30 66
 lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

 lucillereizen.nl   Lucille - Mijn ReisKennis

Strandvakantie, 
stedentrip, 

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

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

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

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

Aangesloten bij:

Zorgeloos op vakantie!

Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking

Soms is het best moeilijk om goed naar elkaar te luisteren 
en elkaar de nodige ruimte te geven. Om een open oor en 
een open hart te zijn, zonder mening of oordeel. Je stelt 
een geïnteresseerde vraag, bijvoorbeeld naar hoe het dan 
voor diegene was. En soms voeg je ook een (korte!) eigen 
ervaring toe: je wilt laten zien dat je ook zo’n situatie hebt 
meegemaakt en dat je je er iets bij kunt voorstellen. De an-
der hoeft zich er niet alleen in te voelen. Maar zeg dat dan 
alsjeblieft ook: “dat lijkt me inderdaad heel … voor je!” Het 
is een wankel evenwicht, maar hoe fijn is het als iemand 
zich echt gehoord voelt! Er hoeft geen plan of oplossing uit 
te komen, luisteren alleen is soms genoeg. Erik Stynen heeft 
dat in de tekst ‘Licht’ zo mooi verwoord:

“Luisteren is meer dan horen. Een mens die kan luisteren! 
Iedereen wil zo iemand ontmoeten. Aan hem /haar kun 
je vertellen over je alledaagse leven, je grote en kleine 
problemen. Hij/Zij deelt in je vreugde en verdriet. Je bent 
gelukkig als er iemand echt naar je luistert. Luisteren is tijd 
durven verliezen, de ander laten uitpraten; Geen oplossin-
gen geven, maar stapvoets met de ander op weg gaan; Niet 

jouw tempo opdringen, maar het zijne/hare volgen; Niet 
jouw antwoord geven maar hem ’t zijne/haar ’t hare laten 
vinden. In het luisteren ervaart de ander dat je van hem/
haar houdt, met zijn/haar onmacht, zoeken en tasten. Wie 
durft te luisteren voelt niet meer de dwang om de ander 
te verlichten, maar durft te geloven dat het luisteren zelf al 
licht is.”

In de afgelopen periode hebben veel mensen - door de 
maatregelen en beperkingen - minder kansen gehad om 
elkaar tegen te komen, met elkaar in gesprek te raken. 
Gewoon op straat een gesprekje te beginnen met iemand 
die je nauwelijks kent. Gewoon over hoe je dingen van nu 
ervaart, hoe je deze ongewone zomer hebt doorgebracht. 
We willen allemaal op onze eigen, verstandige manier met 
maatregelen en beperkingen om gaan. Soms roept dat veel 
wederzijds onbegrip op. Maar naar elkaar luisteren, elkaar 
echt even horen, zonder iemand te overtuigen: hoe mooi 
is dat!

Heb je dat ook wel eens, dat je met iemand in gesprek raakt en vertelt over iets dat je hebt meege-
maakt, waar je vol van bent. Je wilt vooral even een luisterend oor en begrip voor hoe je het hebt 
ervaren. De ander knikt en begint – vrijwel meteen - over een eigen ervaring te vertellen. Hij of zij is 
helemaal overgestapt “naar zijn/haar eigen spoor.” Het gaat alleen nog maar over de ander en er is 
geen heen en weer meer, laat staan ruimte voor jouw verhaal. Je voelt je alleen en niet gehoord.

35
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De Speelhoek

Vind de 10 afbeeldingen

37



38 39

van de Geloofsgemeenschap
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CONTACT 
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris) 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst. 
 
Overzicht vieringen:
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur. 
Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd door
een Heilige Mis om 9.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur 
een Heilige Mis in de Tridentijnse rite.

Uitvaarten:    8 juli Ad van de Nobelen: 
25 juli Theo Hendriks

Gedoopt:  17 juli Chantino Milicia Hendrikx

Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
(naast de Sint Martinuskerk):
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 uur - 12.00 uur.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324;
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl

Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC kunt u 
bellen naar het nr. 040-2110467 (Parochiecentrum Sint Joris).
Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl

SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar
•  Gedigitaliseerd onderwijs aansluitend 

bij het niveau van de leerling 
•  Veel oog voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

• Jong en enthousiast team 
•  Aan onze school is Omnio,  

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 6, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.bs-karregat.nl

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. 
Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak

Wij zijn iedere dag geopend van 7:30 tot 18:30 en bieden dagelijks:
• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar  • Peuterwerk van 2,3 tot 4 jaar
• Voorschoolse opvang van 4 tot 13 jaar • Naschoolse opvang van 4 tot 13 jaar

Wekelijks een gratis speelinloop voor kinderen 
van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg

De scouting op de zolder van de Martinusschool
Van Ood Brans kreeg ik het verzoek om iets te schrijven over 
de scouting op de zolder van de voormalige Martinusschool. 
Dit zijn mijn herinneringen, er zijn vast nog wel mensen die 
meer hierover weten. 

Wat weet ik nog van de scouting op de zolder van de 
Martinusschool? Ik begon daar als kabouter, dat was toen 
het eerste stuk van scouting voor meisjes. De hoofdleidster 
was Truus Koeleman (de juf van de 5e klas, nu groep 7). Haar 
assistente was meen ik Trees Gudden (die kan je vast een 
heleboel meer vertellen!) Mijn groepje heette De Water-
hoentjes. Van de kabouters herinner ik me alleen dat we 
een lintendans deden rondom een paal en als we dat goed 
deden, werden de linten in elkaar gevlochten. Voor zover ik 
me goed herinner gingen we daar niet op kamp.
Als je er “oud” genoeg voor was (10-11?) vloog je over naar 
de gidsen. Daar had toen Babs van de Pol de leiding samen 
met …Vermeulen en ik meen dat er ook een zus van Ood  in 
de leiding zat.

Van de gidsen herinner ik me o.a. dat we een fluitkoord 
macrameeden, carnaval vierden en dat we in de zomer op 
de fiets op kamp gingen naar Asten bij de fam. Heiligers, 
Oliemolen 3.  Op kamp bouwden we onze eigen buitenkeu-
ken (toen al modern) en we sliepen in de koeienstal op onze 
bedden. Dat waren jute zakken door onszelf gevuld met stro.

Mijn zus Germy, die later met Nel Vogels en naar ik meen 
ook Maria Rooyakkers ( ook nog woonachtig in Tongelre) in 
de leiding zat , kan je daar vast meer over vertellen. Zij zou 
ook nog kijken of ze nog foto’s had. Ik lees Rond het Hofke 
niet iedere keer, maar bij de school was en is nog steeds een 
gymnastieklokaal. Daar huisde in mijn jeugd de turnvereni-
ging RKSV Tongelre o.l.v. de heer De Veer, mevr. Anny van 
Overbruggen (ook nog in Tongelre woonachtig) en mevr. van 
Herk, die op ‘t Hofke woonde.

We oefenden daar dingen, die je zoal doet bij een turnvereni-
ging. Voor koninginnedag studeerden we een dansje in, dat 
we dan samen met andere turnverenigingen op het voetbal-
veld van FC Eindhoven opvoerden. Op 18 september liepen 
we mee in de bevrijdingsoptocht. Er waren meisjes, die goed 
konden turnen (ik niet!) en die mochten dan meedoen aan 
wedstrijden. Ik herinner me o.a. de zusjes van Lierop (uit de 
Hofstraat), een van hen woont nog in de wijk. Verder Regi de 
Greef, Betsie Heesakkers en een zus van Anny van Overbruggen.

Van de scouting heb ik nog een paar foto’s van op de zolder. 
Misschien heeft Germy er meer (zij zal zoeken). Van de gym 
heb ik geen foto’s. Dit zijn mijn herinneringen. Misschien 
kloppen niet alle namen, dat zou je na moeten vragen.

Groeten Mariëtte Richter- van Soerland (vroeger Marjet)
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Tongelre
Verleden en heden

Hoek Telefoonstraat /Locomotiefstraat nu
Foto: Paul Brans

Hoek Telefoonstraat/ Locomotiefstraat
Foto:Tongelre Toen en Nu; ingezonden door Peter Harbers
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rondom de
Wasvenboerderij

In de zomermaanden konden de Effenaar ’t Wasven-con-
certen helaas niet doorgaan. Maar we hebben nog twee 
concerten (onder voorbehoud) in de planning staan! De 
Effenaar zorgt voor de muzikale omlijsting, wij zorgen voor 
een heerlijke borrelplank en verse drankjes. Uiteraard he-
lemaal volgens de coronarichtlijnen, maar mèt het unieke 
Effenaar ’t Wasven gevoel.

Op 26 augustus stond de Nederlandse, in Brighton (UK) 
woonachtige zangeres/songwriter Kymara op de planken. 
Door het vroege overlijden van haar vader leerde zij al op 
jonge leeftijd om open te zijn over haar emoties; inmiddels 
is dat de drijvende kracht achter al haar muzikale verken-
ningen. Geraakt wordt haar publiek door haar kalmerende, 
maar bij vlagen ook ruige neo-soul stem.

Donderdag 9 september is het de beurt aan Mercy John. 
Zijn roots zijn onmiskenbaar aanwezig in zijn songs: de 
Brabantse klei is volgens hem de perfecte voedingsbodem 
voor Nederlandse americana. In de muziek klinken arties-

ten als Tom Petty, Bruce Springsteen en Ryan Adams door, 
maar Mercy John geeft het allemaal een eigen jasje; een 
eigen verhaal. 

De optredens beginnen om 19 uur; inloop vanaf 18 uur. 
Reserveren is noodzakelijk, op www.wasven.nl/agenda. Als 
je wil kun je vooraf een hapje eten op ons ‘gewone’ terras. 

Net als vorige zomer organiseren we in samenwerking met 
CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) weer terrascon-
certen op de zaterdagmiddag. Nog twee keer kun je komen 
genieten van lokale bandjes en artiesten, onder het genot 
van een hapje en een drankje (onder voorbehoud!). 
Op zaterdag 4 september staat de 5-mans sixties-seventies 
coverband Quirky op het programma. Quirky maakt muzi-
kale uitstapjes naar Rock&Roll uit de sixties, maar ook het 
latere rockwerk zit in het repertoire. Ze spelen bewerkte 
soulnummers van Wilson Pickett, Seal, Otis Redding, enz. 
Daarnaast staan ook nummers van Dire Straits, The Cure, 
Fleetwood Mac, The Beatles, The Stones, Neil Young, Black 
Sabbath, ZZ Top, The Kinks, Elvis, CCR op het repertoire. Op 
de setlist staan ook liedjes van Nederlandse bodem zoals 
nummers van The Scene, Golden Earring, Ramses Schaffy, 
Herman Brood en andere covers.

Op zaterdag 18 september sluiten we het buitencon-
cert-seizoen af met een verrassingsconcert. We verklappen 
alvast dat het om een bekende Eindhovense topband gaat 

die van elke gelegenheid een groot feest weet te maken.

De concerten beginnen om 16 uur; inloop 
vanaf 15 uur. Reserveren via www.wasven.

nl/agenda. 

Op 4 september is er weer een natuurwerkochtend voor 
groot en klein. Er zijn altijd leuke en nuttige natuurklussen 
te doen rondom de Wasvenboerderij. Wie mee wil helpen 
is van harte welkom. We verzamelen bij de Schop. Er wordt 
gewerkt van 9.30 tot 12.30 uur. In de pauze is er koffie of 
thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

Op 11 september kun je komen helpen met klussen (timme-
ren, schuren, schilderen e.d.). Samen klussen is namelijk hart-
stikke gezellig! Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas. 

Kom op dinsdag 31 augustus samen samen 
met je papa of mama heerlijke gelukskoek-

jes bakken èn versieren. Je mag gezellig met 
je eigen gezin aan een tafel werken. Je krijgt eerst 

uitleg en materialen van onze vrijwilligers en dan kun je 
zelf aan de slag! 

Voor ouders met kinderen van 6 t/m 12 jaar. Per tafel 
minimaal 2 en maximaal 6 personen uit hetzelfde gezin, 
minimaal één ouder per tafel. Reserveren noodzakelijk, via 
www.wasven.nl/agenda.

De zomer was wat koeler en natter dan we de afgelopen jaren gewend waren. Nu gaan we zo 
langzamerhand alweer richting de herfst. September heet ook wel de Herfstmaand. We blijven 
ons best doen om mooie activiteiten te organiseren, waarbij nog steeds alles onder voorbehoud 
is. Dus check altijd nog even onze website www.wasven.nl of onze sociale media voor het laatste 
nieuws. 

Planning activiteiten september

dinsdag 31 augustus Bakthema: gelukskoekjes bakken 10.00 – 12.00 uur

zaterdag 4 september Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 4 september Muziek aan tafel: Quirky v.a. 15.00 uur inloop

zondag 5 september Natuurmarkt – thema vlinders 10.00 – 14.00 uur

zondag 5 september Wasven XL games 13.00 – 18.00 uur

donderdag 9 september Effenaar ’t Wasven: Mercy John v.a. 18.00 uur inloop

zaterdag 11 september Klusochtend 9.30 – 12.30 uur

16, 23 en 25 september Cursus Ecotopper – thema amfibieën en poelen

17, 18 en 19 september Wasverwennerij v.a. 17.30 uur

zaterdag 18 september World Cleanup Day 9.30 – 12.00 uur

zaterdag 18 september Muziek aan tafel: verrassingsconcert v.a. 15.00 uur inloop

Effenaar ’t Wasven: Kymara en Mercy John

Muziek aan tafel: Quirky en … ? (verrassing!)

Natuurwerkochtend en klusochtend

Bakthema: gelukskoekjes bakken  (voor kinderen van 6-12 jaar) 
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Op zondag 5 september ben je van 10 tot 14 uur wel-
kom op onze natuurmarkt waar vlinders de hoofdrol 
spelen. In de verschillende kramen kun je info krijgen 
over bijvoorbeeld: vlinders en kruiden, vlinders in de 
tuin. Er is een vlinderroute die je kunt wandelen met 
de vlindervinderkaart. Onze ecotoppers vertellen over 
het vlinderbeheer. Ook onze imkers zijn aanwezig en de 
groentetuin en insectentuin zijn te bewonderen. Kom 
je ook kijken en vlinder je mee?

Door corona zijn we meer op pad in de natuur en be-
seffen we beter hoe mooi de eigen leefomgeving is. In 
de omgeving van het Wasvengebied zijn verschillende 
‘ecotopen’ (dat zijn kleine gebieden met specifieke na-
tuur). Bijvoorbeeld de vlinderweide, heggenlandschap 
of poelen. Wil je meer weten over ecotopen in je eigen 
omgeving en word jij een Ecotopper?

De 1e cursus over Vlinderweides is met enthousiasme 
ontvangen. Je kunt je nu aanmelden voor de 2e cursus, 
met als thema Amfibieën en poelen. De cursus bestaat 
uit twee cursusavonden op donderdag en een praktij-
kexcursie op zaterdagochtend. Voor meer informatie 
en aanmelding kijk op onze website. 

In het weekend van 17 t/m 19 september vanaf 17.30 
uur is onze Gasterij ’s avonds geopend voor een 
speciale Wasverwennerij. Je kunt kiezen uit een 3- of 
4-gangen verrassingsmenu (vis, vegetarisch of vlees). 
Het menu is samengesteld met zoveel mogelijk biolo-
gische producten uit eigen moestuin, aangevuld met 
heerlijke streekproducten. Wil je onze koks op hun best 
proeven? Reserveer dan op tijd, via onze website of 
telefonisch (040 – 787 07 07).

Natuurmarkt – vlinders

2e cursus Ecotopper – Amfibieën en poelen

Op zondag 5 september worden in de Tuinderij en 
op de Kasteelakker negen teamspellen in circuitvorm 
neergezet. De spellen zijn in XL-uitvoering met een 
knipoog naar het Wasven. Je kunt tussendoor op het 
terras uitrusten met een drankje. De spellen kunnen 
gespeeld worden tussen 13 en 18 uur (starten tot 16 
uur). Reserveren is noodzakelijk (via de agenda op onze 
website of telefonisch (040 – 787 07 07). 

Wasven XL-games

Wasverwennerij Op zaterdag 18 september is het weer zover: World Cleanup 
Day 2021. Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven we 
samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoon-
maakbeurt. Natuurlijk doet het Wasven ook dit jaar weer 
mee.

Kom je ook helpen de wereld een beetje schoner te maken? 
Samen, gewapend met afvalknijpers, gaan we deze klus aan-
pakken! We gaan aan de slag in het Groendomein Wasven en 
rond de Karpendonkse Plas. Het is gezellig en het geeft ook 
veel voldoening. Er wordt gewerkt van 9.30 tot 12 uur. Daar-
na drinken we nog een kop koffie of thee met iets lekkers van 
onze bakker. 

World Cleanup Day

Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud van coronavoorschriften. Op de website 
www.wasven.nl en op onze Facebookpagina @Wasven wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws 

ook digitaal verspreid. Je kunt je via de website ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Meer informatie 
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Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93

Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 

gezond en Wel
Beter doorslapen door minder te slapen door 
slaaprestrictie. 

Heel lang in je bed liggen om zo goed en zo veel mogelijk 
te slapen heeft als gevolg dat je slaap juist van mindere 
kwaliteit wordt en meer onderbroken. Daarnaast gaat je 
brein het wakker liggen in bed koppelen aan het “gaan 
slapen”. Door deze gewoontevorming ga je steeds vaker 
of langer wakker liggen. Te lang in bed liggen verslechtert 
het doorslapen. Opstaan als de wekker gaat is voor velen 
geen “hobby”. Ben jij iemand die lang wil uitslapen om wat 
slaap “in te halen”, of snooze jij een uur lang? Helaas! ’s 
Morgens lang in je bed blijven liggen is ondermijnend voor 
een goede slaapkwaliteit de volgende nacht. Te vroeg naar 
bed gaan omdat je zooooo moe bent kan ook meerdere ne-
gatieve gevolgen hebben. Het kan zorgen dat je je bioritme 
verstoort en hierdoor juist inslaapproblemen ervaart of dat 
je vaker wakker wordt in de loop van de nacht of veel te 
vroeg in de ochtend al klaarwakker bent.

Wanneer je 1 van deze beschrijvingen herkent kun je eens 
slaaprestrictie toepassen:

Neem één consequent tijdsblok van minimaal 5,5 à 6 uur 
in de nacht (=4 slaapcycli / je kernslaap) waar je nagenoeg 
altijd wel slaapt en hak alle andere “wakker-in-bed-lig” uren 
eraf. Je hebt dan een korte, op elkaar geperste nachtrust. 
Gaat je wekker om 6.00 uur…. GA ERUIT! Ook niet stiekem 

eerder naar bed gaan dan dat dit slaapblok start. Door je 
slaap te comprimeren is de kans groot dat je letterlijk als 
een blok slaapt. 

Stel je compenseert je slechte nachtrust met uitslapen in de 
ochtend. Hierdoor lig je in bed van 24.00 uur tot 10.30 uur, 
waarbij je maar licht slaapt voor je gevoel en veel wakkere 
momenten ervaart. Om 10.30 uur voel je je nog niet fit en 
uitgeslapen. De therapie is dan zo: je gaat slapen tussen 
24.00 uur en 6.00 uur en je staat om 6.00 uur echt op! Je 
gaat veel (dag)licht opzoeken, ontbijten en buiten bewe-
gen. Je mag pas weer om 24.00 uur naar bed. Dit doe je 
ongeveer een week lang en je zal gaan merken dat de uren 
slaaptijd die je jezelf WEL gunt dieper worden en dat je 
minder onderbrekingen gaat ervaren. Wanneer je dit hebt 
bereikt begin je jezelf een kwartier extra slaaptijd te gunnen 
waar jij die het liefste hebt. Het kwartiertje mag er dus vóór 
geplakt worden of er achteraan geplakt. Dit extra kwartier 
benut je twee à drie dagen en wanneer je dit kwartier ook 
echt slaapt mag er weer een kwartier bij. Wanneer je merkt 
dat je opnieuw wakker gaat liggen heb je je maximum 
slaaptijd bereikt en blijf je twee weken op dit tijdsblok sla-
pen. Daarna kun je uitproberen of er toch nog een kwartier 
bij kan of niet.

Kun je ook te lang slapen? Het is verstandig niet langer 
dan 10 uur per nacht te slapen. Hoe gek het ook klinkt….. 
te lang slapen is net zo slecht voor je gezondheid als te kort 
slapen. Wanneer het je lukt om een stabiel slaapblok te 
vinden wat past bij je persoonlijk bioritme en wat tussen de 
7 en 9 uur slaap bevat, dan zit je op een mooi gemiddelde.

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Marja Boerefijn, Pagelaan 7 
tel 040 2813463 06 44109579  Marja@cesar-tongelre.nl

Slaaprestrictie is een methode waarmee je 
de “overbodige wakker-lig-uren” weghaalt 
van je nachtrust, waardoor je ook echt 
sláápt wanneer je in je bed ligt. 

Je vindt het misschien tegenstrijdig klin-
ken dat je beter gaat doorslapen door (in 
eerste instantie) minder te slapen, maar 
met onderstaande uitleg snap je vast de 
logica en kun jij jezelf aan een betere en 
ook meer aaneengesloten nachtrust hel-
pen. De truc…. korter in bed liggen!.
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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INLOOPSPREEKUUR
Bij de start van een nieuw sportseizoen, maar ook in de loop 
van zo’n seizoen, liggen blessures op de loer. Om jouw start 
van het nieuwe sportseizoen soepel te laten verlopen én je te 
ondersteunen optimaal fit te blijven tijdens het seizoen, start 
Fitther eind augustus met een wekelijks inloopspreekuur. 

Dit inloopspreekuur is specifiek bedoeld om sportblessures, 
opgelopen in het weekend, te laten beoordelen. Enkele 
van onze fysiotherapeuten staan dan klaar voor een korte 
screening en het geven van doelgericht advies bij blessures 
of overbelasting. 

Tijdens dit consult maakt de fysiotherapeut een screening 
van je klacht en krijg je advies over de beste vervolgstappen. 
Je kunt hierbij denken aan behandelingen fysiotherapie of 
het advies om aanvullend onderzoek te laten doen via de 
huisarts.
Wanneer behandeling noodzakelijk is, kan er direct een 
afspraak voor je worden ingepland bij de juiste therapeut. 
Zo wordt direct ingespeeld op het best mogelijke herstel. 

Je kunt zo snel mogelijk weer door met de sport waar jij 
plezier aan beleeft!

Het inloopspreekuur wordt vanaf 30 augustus 2021 iedere 
maandagavond gehouden van 19.00 tot 20.00 uur. 
Wil je van het spreekuur gebruik maken, dan kun je zonder 
afspraak binnenlopen bij Fitther aan de Tongelresestraat 483.

De adviezen tijdens dit spreekuur zijn gratis en vrijblijvend. 

We helpen je graag op weg naar snel herstel!

Bodemonderzoek
Op Loostraat 8a/b heeft tussen 1961 en 1983 een be-
drijf gezeten dat zich bezig hield met het construeren en 
produceren van metaalwaren. In die tijd werden bij deze 
werkzaamheden nogal eens oplosmiddelen gebruikt. Later 
leerden we dat oplosmiddelen tot grote verontreinigingen 
kunnen leiden in het grondwater.

In 2002 is men in den lande begonnen met het in beeld krij-
gen van de locaties met bodemverontreiniging. In dit kader 
heeft de gemeente Eindhoven in 2004 een bodemonder-
zoek uitgevoerd op deze locatie. Daaruit bleek dat er inder-
daad oplosmiddelen werden gevonden in het grondwater.
Een aantal onderzoeken en jaren later kwam men in 2014 
tot de conclusie dat er wel sprake was een bepaalde om-
vang van verontreiniging, maar dat er geen risico’s waren 
voor mens en ecologie en dat geen sprake was van risico op 
verspreiding van de verontreiniging.

In 2021 heeft de gemeente bekeken welke locaties ze 
nogmaals wil checken wat betreft bodemverontreiniging 
en waarvoor mogelijk een saneringsplan moet worden op-
gesteld om ze naar de toekomst toe te blijven controleren. 
Eén van die locaties is de Loostraat. Momenteel vindt er 
een bodemonderzoek plaats, waarbij de verontreinigings-
situatie wordt geactualiseerd. Daarbij is het grondwater 
uit bruikbare bestaande peilbuizen bemonsterd en voor 
analyse naar het laboratorium gestuurd. Tevens zijn er een 
aantal nieuwe peilbuizen geplaatst. Het bodemonderzoek 
is naar verwachting in september afgerond. Op basis van de 
bevindingen wordt bepaald of het nodig is om hiervoor een 
saneringsplan op te stellen.

Als u meer wilt weten over dit bodemonderzoek dan kunt 
u contact opnemen met mevr. H. Wiegers via emailadres: 
h.wiegers@eindhoven.nl
 

Foto: Kees Rovers
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L A N D B O U W G R O N D B H R U L T T
A I T R O E N B E E E O K E E A E M R N
M D N A V E E M R I D A S R U G N O O E
S H E A E U O S E S A R O T E G O D O M
K E C H R K T O T M Q R O R E P N S S N
A A C S W I R W R A U M L C S N IJ I R I
R S A U I G C E A F A E N U H E W B E A
B E E R N T V H I A P I E J C T L I D T
O I S A T D O N T S L A G B R I E F N U
N Z A E E C A R E S A F O A E E F L O D
A O E E R L L I U R N I D P L L A E IJ E
D E L A E V R U R E I O E E P P T R R K
E N E Y N O E O B I N N E N W A T E R E
N IJ R E P P I R T O G E M R A S N A K N

De overgebleven letters vormen een KLEDINGSTUK

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 september  in 
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen 
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door 
Jumbo Pagelaan Eindhoven.

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

Diny Verbiezen, Urkhovenseweg 214

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

 Pagelaan woordzoeker 
september 2021

AANGROEIEN EGOTRIPPERIJ LUCIFER RELEASE
ACCENT FINALE MEEDOGENLOOS RESERVE
AQUAPLANING FURORE NEUROTISCH RETRAITE
AUTOMAAT GEDROCHTELIJK NIEUWKOMER RICHTSNOER
BEEST HAARD ONDERSOORT SCHEEN
BEURS HANDS ONTSLAGBRIEF SECUNDAIR
BINNENWATER INRUIL OOSTENWIND SEIZOEN
BISDOM KAARTCLUB OVERWINTEREN SPELREGEL
BLIEPEN KANSARM PLAGIAAT SPOOR
DEKEN LAMSKARBONADE PLEITEN STRIJD
DEUGNIET LANDBOUWGROND PORIE TAFELWIJN
EDUTAINMENT LEEDVERMAAK PYLON TWAALFDE

Yogatherapie lessen, 
volg 3 kennismakingslessen 

van 75 minuten. 
Kosten €37,50

Info:
Corina van Dommelen  

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

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl

• Fitness
• Pilates
• Circuittraining
• Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht

NL Actief Preventiecentrum

Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
Tel. 040  281 43 17

info@fitther.nl  
www.fitther.nl
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

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

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

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

Informeer naar onze voordelige tarieven!

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL

W. Jansen Verhuur
Tel. 06 - 17 60 29 00

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame


