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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
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van de Redactie
December, de laatste maand van 
het jaar. Een drukke, gezellige 
feestmaand waarin veel te vieren 
valt. Te beginnen met Sinterklaas 
op 6 december. Dit jaar een feest 
met nog veel vraagtekens. Hoe 
gaan de Pieten er uitzien? Daar is 
nog opvallend weinig discussie 
over. Dat is wel lekker rustig. 
Zouden we met zijn allen de 
knechten van de Sint wat gemakke-
lijker accepteren, hoe ze zich ook 
presenteren: zwart, grijs, gekleurd 
of met roetvegen? Dat zou een 
hele vooruitgang zijn. Of komt dit 
alles omdat het feest rond de Sint 
nog heel twijfelachtig is. Komt hij 
echt naar Tongelre? Kan hij op het 
paard door de wijk? Laten we maar 
hopen dat de jeugd dit jaar niet 
teleurgesteld wordt.

En daarna gaan we aan Kerst 
denken. Alhoewel, als we de 
winkeliers hun zin geven, zijn we 
daar in november al mee 
begonnen, zij probeerden ons toen 
al in de kerstsfeer te brengen. Wij 
vinden dat we eerst de Sint 
moeten uitzwaaien en dan 
schakelen we over naar 25 en 26 
december. In 2020 werd op al deze 
dagen een coronastempel gedrukt 
en door wat we nu zien gebeuren, 
vrezen we dat het dit jaar niet veel 
beter zal zijn. U weet dat we dit 
artikel voor 11 november moeten 
opsturen. Hoe de regels voor Kerst 
worden is nu nog niet bekend. 

Veel leesplezier.
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Foto: Cees van Gils



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.
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de wisselpen door
Sarge Meulman

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.

Op weg naar ‘t Hofke
Na omzwervingen via Rotterdam, Groningen en 
Antwerpen, waar ik afgestudeerd ben als beeldend 
kunstenaar, kwam ik terug naar mijn geboortestad 
Eindhoven. Ik ben Sarge Meulman en sinds februari 
2020 de Fietsburgemeester van Eindhoven. Ik heb 
inmiddels gewoond in Stratum, Woensel en uiteinde-
lijk vond ik mijn plaats in 2006 in Tongelre.

Autoloos fietste ik met de kinderen naar de basis-
school, eerst met de bakfiets en later naast elkaar. 
Wat een heerlijke tijd. Tegelijk ontdekte ik toen dat 
het beter kon voor de fietsers, dat het beter moest 
voor het fietsende kind in Eindhoven. Ik vond aan-
sluiting bij BYCS, een wereldwijd netwerk van meer 
dan 100 Fietsburgemeesters. Na de toelating en mijn 
benoeming kon ik van start als de Fietsburgemeester 
van Eindhoven.

Wat doet een fietsburgemeester ?
Ik fiets dagelijks. En met behulp van de stadsdeel-
kaarten van de gemeente breng ik in beeld wat er 
beter kan in de verschillende stadsdelen. Waar zijn de 
wegmarkeringen versleten en waar kan de infrastruc-
tuur verbeterd worden? Dit fotografeer ik en leg ik 
vast in mijn verslag Fiets Realiteit 20-22. Op deze 
manier ben ik in overleg met de gemeente.

Onlangs heb ik de gemeenteraad toegesproken 
tijdens het inspraakmoment rondom de begroting 
voor 2022. Toen besefte ik hoe belangrijk een Fiets-
burgemeester is voor een stad. Iemand die vanuit 
de fietsers signalen doorgeeft naar de gemeente, 

iemand die fietst door alle stadsdelen en het grotere 
plaatje ziet.

Ik ga in gesprek met bewoners daar waar het gaat 
over verkeersveiligheid en verbeteringen voor de fiet-
ser. Bv. snelheid op de WestTangent, vrachtverkeer op 
de Tivolilaan, de Slowlane naar het Bokt. En oplossin-
gen die worden aangedragen voor het fietsende kind 
rondom de basisscholen. Het is belangrijk dat deze 
informatie bij de gemeente komt en dat er mogelijk-
heden zijn om hier wat mee te doen. Zowel financieel 
als met mankracht. Ongelukken kunnen voorkomen 
worden als er proactief gewerkt wordt aan een goede 
infrastructuur, onderhoud dat op orde blijft en een 
correcte samenwerking met de betrokken buurtbe-
woners.  

Drie positieve vooruitzichten
De autoluwe binnenstad, het gebied van 
de binnenring, daar moet op doorgepakt 
worden. Naar mijn idee gaat deze ont-
wikkeling te traag, en wordt de auto nog 
steeds ontzien. In de discussie rondom de 
gebruiker van de openbare weg mis ik de 
positie van de voetganger en de fietser. 

Voor mij ziet de autoluwe binnenstad er 
zo uit. Voortaan uitsluitend bestemmings-
verkeer via de Binnenring (Fellenoord 
- Vestdijk - Hertogstraat - Wal - Keizers-
gracht - Emmasingel). En parkeren in de 
parkeergarages in het gebied de Binnen-

ring is alleen voor vergunninghouders, omwonenden 
en werkenden. De auto gaat zo uit het straatbeeld 
en de ruimte komt vrij voor voetgangers en fietsers. 
Dat is voor mij autoluw. Dit wordt natuurlijk nog een 
gevecht met Q-Park, maar het kan niet zo zijn dat 
zo’n partij (investeringsgroep KKR) het karakter van 
deze stad bepaalt.

Zo krijg je rust in dit gebied dat voor voetgangers en 
fietsers de ruimte heeft om op een prettige manier 
te verblijven. Een sociale ontmoetingsplaats zoals 
het Centrum ooit bedoeld was, zonder doorgaand 
verkeer. Zo zet je werkelijk een stap op weg naar een 
schonere en prettige autoluwe binnenstad.
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de wisselpen door
Sarge Meulman Nog een belangrijk positief punt is dat 30 km/u de 

norm wordt binnen de bebouwde kom. Dat betekent 
30 km/u wegen moeten ook als zodanig ingericht 
worden. En dat de uitzonderingen hierop, de 50 km/u 
wegen een vrij liggend fietspad nodig hebben om 
veilig en comfortabel te kunnen fietsen. 

Een laatste opvallend punt wat ik ben tegengekomen, 
is de schoolomgeving. Bij de basisscholen in Eind-
hoven wordt de schoolomgeving ingericht vanuit de 
automobilist. Hoe anders zou dit eruit zien wanneer 
men vertrekt vanuit het fietsende kind. Het stimule-
ren van fietsen naar de basisschool kan een kantel-
punt in de mobiliteitstransitie veroorzaken. Simpel 
gezegd : dat er meer mensen gaan fietsen. En dat 
is nodig. Eindhoven is de koploper met de meeste 
geregistreerde verkeersongelukken in 2020 (bron: 
Independer). 
In deze stad kan het simpelweg niet allemaal tegelijk, 
die piekdruktes, al die auto’s voor de schoolingang, 
dat past gewoon niet. In dat kwartiertje is het gevaar-
lijk om te fietsen, de school is haast onbereikbaar 
tussen de autokaravaan met openzwaaiende deuren 
en notoire telaatkomers.

Het fietsende kind verdient meer aandacht. Goede 
toegang tot de fietsenstalling, een uitstraling van de 
school waarbij je ziet dat fietsen het gewenste gedrag 
is. Veilige infrastructuur zodat een kind de keuze kan 
maken: ik ga vandaag liever op de fiets!
Wat is fietsgeluk?

Het mooie van fietsen dat is de vrijheid, de keuzes en 
beslissingen die je telkens weer maakt. Autonomie: jij 
bepaalt waarheen of wanneer te stoppen. Of ineens 
keihard te fietsen. Het is het inschatten en reageren 
op de omgeving, oogcontact maken en doorpakken. 

Grenzen zoeken of juist afdwalen in gedachten, even 
je hoofd helemaal leeg fietsen.

Als kind naar de basisschool fietsen en zo te leren 
in het verkeer, door tijd en goede omstandigheden 
vertrouwen te ontwikkelen in besluitvaardig zelfstan-
dig te fietsen, daar heb je zoveel plezier en voordelen 
van op het moment dat je naar die middelbare school 
gaat fietsen. Dat is een kwaliteit die je letterlijk helpt 
om vooruit te komen in het leven.

En zo kom ik terecht bij ‘t Hofke, ik stop voor de 
Martinuskerk en kijk om me heen. Wat een breed 
rood asfalt zie ik. Wat een zebrapaden, ik vraag me 
af hoe het gaat met de fietsers hier. Rechts heeft 
voorrang, zo lijkt het. Er zijn veel automobilisten 
die rekening houden met voetgangers en fietsers, 
kinderen steken aarzelend het zebrapad over. Alsof 
ze al hebben geleerd dat niet altijd iedereen stopt als 
je oversteekt. Dat kan beter denk ik, duidelijker voor 
alle weggebruikers. Nu krijg je soms wel en soms 
geen voorrang van de automobilisten van rechts, dat 
is onnodig verwarrend. Een stuk verderop fietsen 
scholieren langs de blokkade van boomstammen en 
steken dwars de Koudenhovenseweg Zuid over. De 
hele dapperen gaan al spookfietsend de Oldenbarne-
veltlaan in. Ze kiezen, reageren en het mooie is dat ze 
dat al fietsend hebben geleerd. Dat noemen ze nou 
fietsgeluk !

Sarge Meulman
Fietsburgemeester - Eindhoven

Foto’s: Bram Busink
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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!



Foto’s uit 

Tongelre

Tongelre is rijk aan mooie natuur en andere bezienswaardigheden. 
Het gehele jaar door zijn er in onze wijk foto’s te maken die het 
waard zijn om gepubliceerd te worden. Je hoeft geen professional 
te zijn om een mooie foto te maken. Ga gewoon op pad en neem je 
fototoestel mee! De foto’s kunnen opgestuurd worden naar onze 
redactie met vermelding van naam en adres van de fotograaf en waar 
en wanneer de foto gemaakt is. Uit de ingezonden foto’s wordt een 
selectie gemaakt voor plaatsing in het wijkblad.

Foto: Joyce van Diest 
Koraal in het Wasven

Foto: Aleks Veldhoen 
Vliegenzwam

Foto: Cees van Gils 
Sperwer met prooi in de tuin van 
Norbert van Esdonk

Foto: John Muermans
Deelmobielen in Tongelre

9
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

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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Tongelrese
Natuurwijzer

11

Het is 6 november, frisjes, bewolkt, maar droog.
Deze dag, de eerste zaterdag van november, is de 
jaarlijkse  nationale natuurwerkdag.
In heel Nederland zijn vrijwilligers aan het werk in 
en voor de natuur.
Ook in Tongelre, op de Hooge heide in het Groen-
domein Wasven zijn we aan de slag gegaan.
Wel 80 helpende handen zijn met veel enthousias-
me die dag begonnen. 

Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genaamd, 
is verwijderd omdat deze uitheemse struiken, wat 
uiteindelijk bomen worden, onze eigen inheemse 
bomen en struiken beconcurreren en overgroeien. 
Ze overgroeien ook de heide wat in dit stukje nog 
aanwezig is. Die heide moeten we zien te behou-
den. De heide groeit bijna tegen het centrum 
van Eindhoven. Je ziet de treinen zowat in het CS 
binnen rijden.  Fantastisch toch!
Er is ook gras gemaaid met de zeis en wat geplagd. 
En braam eruit getrokken.

In vroeger tijden graasden schapen op de hei en 
werd er geplagd voor de potstal. 

Schapen vraten het gras en ook de jonge boom-
pjes. Zo is de heide als cultuurlandschap ontstaan 
door de boeren.
Op dit stukje kun je geen schapen meer laten gra-
zen, het kan wel, maar met de loslopende honden 
niet handig.

Dus is er keihard gewerkt door al die natuurvrijwil-
ligers om dit heidebeheer uit te voeren. 
Ook een scoutinggroep uit Veldhoven met zo’n 30 
kinderen zijn actief geweest met het verwijderen 
van de Amerikaanse vogelkers. 
Het is fijn dat die kinderen in contact komen met 
de natuur. Zo leren ze over van alles wat ze tegen-
komen als ze daar actief bezig zijn.
In de natuur is het natuurlijk voor iedereen goed.
Langs het spoor is gesnoeid voor de pluimvoetbijen 
die hun holletjes graven op en langs het zandpad. 
Als je het zandpad laat beschaduwen, zal de pluim-
voetbij elders een plek moeten zoeken, maar je wil 
deze soort behouden. 
Er zijn ook nog planten gezet, samen met wat 
studenten, bewoners van de flats die daar wonen 
aan het Lombokpad. Zo proberen we dit stuk eco-
logisch erbij te betrekken, wat nog een uitdaging is 
om ook nog eens deze bewoners hun woonomge-
ving te laten gaan waarderen.  
Dit alles doen we voor de biodiversiteit en voor de 
volgende generatie.
Ga eens een keer kijken op de hei in het Was-
vengebied, dan krijg je echt dat heidegevoel, het 
gevoel dat je op de heide bent. 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

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

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!
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Boek over de bevrijding van Tongelre
Mijn naam is Barry Wonder en ik ben 30 jaar oud. 
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de 
Tweede Wereldoorlog. Inmiddels doe ik al ruim 10 
jaar onderzoek naar de bevrijding van Eindhoven. In 
2019 is mijn boek “Bevrijding Woensel – ooggetuigen 
vertellen” uitgekomen. In dit boek vertellen meer 
dan 100 ooggetuigen uit het stadsdeel Woensel hun 
bevrijdingsverhaal en zijn 550 foto’s opgenomen. Het 
is het resultaat van bijna 10 jaar lang hobbymatig on-
derzoek, waarbij ik met ongeveer 300 Eindhovenaren 
in contact ben gekomen. 
 
Als vervolg op de uitgave over het stadsdeel Woensel 
ben ik bezig met een boek over de stadsdelen ten zui-
den van de spoorlijn (Strijp, Centrum, Gestel, Stratum 
en Tongelre). Deze stadsdelen heb ik niet behandeld 
in het eerste boek, juist om dieper op de Woenselse 
details te kunnen ingaan en zo min mogelijk verhalen 
en foto’s te hoeven uitsluiten. De twee boeken samen 
moeten het gehele verhaal over de bevrijding van 
Eindhoven en buitengebied vertellen in de woorden 
en beelden van de getuigen zelf.
 
In het vervolgboek wil ik onder andere de gebeurte-
nissen rondom ’t Hofke in september 1944 beschrij-
ven. Inmiddels weet ik dat er zich op 19 september 
1944 Amerikaanse parachutisten rondom ’t Hofke 

bevonden. Zij sliepen bij de mensen in huis, in de 
schuren en op de velden. Onder andere heb ik van 
mevrouw Van de Nobelen gehoord dat zij schutters-
putten rondom hun boerderij op de Koudenhoven-
seweg hadden gegraven. Ook sprak ik iemand van 
de familie Van de Griendt. Die vertelde dat er van 20 
t/m 22 september een Amerikaan bij hun thuis aan ’t 
Hofke had geslapen. Op 20 september begon vanuit 
Tongelre de Amerikaanse aanval op Nuenen. Deze 
actie is verfilmd in de miniserie “Band of Brothers”. 
Van rondom ’t Hofke ken ik eigenlijk maar weinig fo-
to’s, maar de bijgaande foto zou daar ergens gemaakt 
moeten zijn. Wie er op de foto staan, weet ik helaas 
niet. Ik heb de foto gekregen van onderzoeker Tom 
Peeters, die de foto ooit bij iemand op ’t Hofke scan-
de. Van de herkomst kan hij zich helaas niets meer 
herinneren. Mijn vermoeden is dat de foto in de grote 
tuinen achter de huizen van ’t Hofke is gemaakt. 
 
Ik zou graag in contact willen komen met ooggetuigen 
van de bevrijding of de familieleden daarvan. Niet 
alleen de verhalen uit eerste hand, maar ook die uit 
overlevering zijn interessant. Zijn er nog oud-bewo-
ners van ’t Hofke bekend waarmee ik contact zou 
kunnen opnemen? Telefonisch ben ik bereikbaar op 
het nummer 06-83702172.

13
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Ondertussen is het schooljaar alweer heel wat weken onderweg. Ook voor de 
kinderen van groep 3 van Kindcentrum de Boog. Deze kinderen hebben in hun 
kleutertijd twee keer een lockdown meegemaakt en nu (hopelijk) een heel 
schooljaar gewoon les op school en dat al in groep 3. Dat was in het begin best 
wel spannend en erg wennen. Nieuwe klasgenoten, nieuwe juffen, een eigen 
werkplek, je eigen spulletjes en werken in een werkboekje.

Vanaf de eerste schooldag zijn we aan de slag gegaan met het leren van de 
letters en klanken. We kennen er ondertussen al best wel wat en nu kunnen 
wij ook al heel wat woorden en korte zinnen lezen. We leren niet alleen maar 
uit boeken en schriften, maar doen ook vaak andere dingen. Zo schrijven we 
soms in scheerschuim, maken we letters van klei of zoeken we naar letters in 
tijdschriften. We gaan op zoek naar dictee woorden op de gang, lezen voor aan een knuffel of schrijven met 
stoepkrijt op het schoolplein.
Met rekenen doen we ook veel leuke dingen.  Zo zoeken we de cijfers op het plein, tellen we dominostenen 
bij elkaar op. We oefenen de getallen door te bewegen, werken met allerlei verschillende materialen zoals 
numicon en spelen veel spelletjes om het rekenen onder de knie te krijgen.

We doen natuurlijk nog veel meer naast het leren lezen, schrijven en rekenen. We gymmen graag, maken 
muziek met elkaar, leren Engels en verkeer. We zijn graag creatief bezig, spelen ook lekker buiten en op maan-
dag en donderdag sporten we met elkaar tijdens de pauze. Er staat ook een uitje naar het Sinterklaashuis op 
de planning. Genoeg te beleven dus bij ons. Leren in groep 3 is echt een 
feest!

Kindcentrum de Boog
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Een aantal groepen van SALTO-school ‘t Karregat bezoekt 
regelmatig de paddenpoel. Ook hier zijn we weer “groen” 
bezig en kunnen de kinderen zelf ervaringen opdoen. De 
kinderen van groep 4-5 zijn in ieder geval erg enthousiast 
zoals hieronder te lezen is.
“Hoi kinderen, de paddenpoel is een grote moestuin, je 
kunt salamanders, kikkers, padden en bloedzuigers zien. In de paddenpoel kan je vijf klusjes doen en je moet 
handschoenen aan doen voor je veiligheid. Vanaf groep 5 t/m 8, elke herfst en lente met goede kleren en laar-
zen. Wij vonden het superleuk”.
Groetjes, ‘t Karregat groep 4/5. 

Paddenpoel

WWW.LCL.NLWWW.LCL.NL

OPEN DAG
ZATERDAG 29 JANUARI 2022 
11.00 – 15.00 UUR
Kijk voor actuele informatie op onze website.

INFORMATIEAVOND 
GYMNASIUM-
BRUGKLASSEN
WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022 
19.00-20.30 UUR
Kijk voor actuele informatie op onze website.

MINILESSEN
WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 
13.45-16.00 UUR
Aanmelden via het formulier op onze 
website; dit kan van 12 januari tot 
16 februari 2022.

Advertentie_130x92mm.indd   1Advertentie_130x92mm.indd   1 09-11-2021   12:5009-11-2021   12:50
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Verenigingen
Aan het woord
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Beste buurtbewoners,

Nadat we afgelopen jaar de Sinterklaasviering in onze wijk 
op een andere manier ingevuld hebben, zal de Goedheilig-
man dit jaar toch een bezoek brengen aan onze wijk.

En wel op:
Zaterdag 27 november de wijken “de Karpendonk”,  “Koudenhoven” en “Beauregard” aan de Tongelresestraat
Op zaterdag 4 december het oude gedeelte van Tongelre rond ‘t Hofke.

Dit zal gebeuren met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.
Dit houdt in dat de kinderen dit jaar tijdens de rondgang niet bij de Sint op het paard kunnen. De snoepzakken 
zullen dan aangegeven worden aan de kinderen of de ouders.

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

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Dennis Vermeulen

Secretaris
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

Kent u iemand die zorg nodig heeft en het 
liefst thuis wil zijn met de feestdagen? Dan 
bieden wij de oplossing! Standby thuiszorg 
heeft al ruim 20 jaar ervaring in het geven 
van professionele en gepaste zorg aan huis. 
Wij zijn gespecialiseerd in zorgvragen voor 
mensen met dementie of met een 
chronische ziekte. Wij leveren thuiszorg 
vanaf 3 tot 24 uur.  

MEER INFORMATIE? Bekijk onze website 
www.standbythuiszorg.nl of neem 
telefonisch contact op met ons 
via 088 - 018 02 07.

Iedereen verdient het om thuis te 
zijn met de feestdagen

WIJ ZIJN OOK OP ZOEK NAAR ZZP ZORGVERLENERS VAN ALLE NIVEAUS IN UW REGIO

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

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

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

Etos Tongelresestraat!

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

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
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VOORWEDSTRIJD TONGELRESE JEUGD BIJ 
VAANDELTEAM
Met de groei van onze vereniging, momenteel meer 
dan 450 leden terwijl we een aantal jaar geleden met 
270 op een dieptepunt zaten, groeit ook het aantal 
ouders dat op het sportpark komt en daarmee komt 
er langzaamaan wat meer aanwas in ons vrijwilligers-
bestand. De animo om activiteiten te organiseren 
voor onze jeugd is daardoor ook in een opwaartse 
spiraal terechtgekomen. Dit heeft ertoe geleid dat we 
een nieuw onderdeel hebben kunnen toevoegen aan 
ons jeugdprogramma; namelijk de voorwedstrijd bij 
thuiswedstrijden van ons 1ste team op zondagmid-
dag. 

Zondag 31 oktober, voorafgaand aan de wedstrijd 
Tongelre 1 – Crescentia 1, waren de spelers van onze 
JO8 teams als eerste aan de beurt. Zij mochten een 
onderling wedstrijdje spelen als opwarmertje voor 
de wedstrijd van ons vaandelteam. Deze “pre-match” 
werd goed bezocht en eindigde in een mooie 3-3 
stand. Na deze wedstrijd mochten de kinderen 
nog penalty’s nemen op de keeper van Tongelre 1, 
die echt wel zijn best deed om alle ballen tegen te 
houden, maar sommige werden wel heel erg knap 
ingeschoten.
Na enkele versnaperingen in de kantine liepen de kin-
deren als toetje ook nog met de grote jongens mee 
het veld op. Het was een hele belevenis, met vele po-

sitieve reacties van vrijwilligers, ouders, selectiespe-
lers en zelfs van de hoofdtrainer, dus... voor herhaling 
vatbaar en wie weet welke talentvolle teams binnen-
kort de eer krijgen om een voorwedstrijd te spelen en 
mee het veld op mogen!
Bijkomend voordeel van de aanwezigheid van 
jeugdspelers was, dat de spelers van Tongelre 1 wel 
even aan de jeugd wilden laten zien dat ze echt goed 
kunnen voetballen. Dus onder luide aanmoedigingen 
van de jeugd werd Crescentia met een 7-0 nederlaag 
terug naar Limburg gestuurd. Een knappe prestatie!

Maar of het echt goed gaat met ons vaandelteam 
kunt u volgende maand lezen in dit wijkblad. Mis het 
niet, of kom een keer langs op het sportpark en zie 
onze jongens live de ballen tegen de touwen jagen!

19
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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
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Dahliaclub St. Martinus

Het einde van het jaar: tijd om de balans op te maken van een roerige periode. Corona, overvloedig water, 
klimaatverandering, maar telkens laten we toch weer zien dat we een sterk volkje zijn.
Ondanks alles hadden we op het eind toch nog mooie bloemen, onze knollen hadden zich goed hersteld.
In ons clubje is veel gesproken over hoe we nu het beste de veranderingen van de weersgesteldheid, droog-
te en te harde regenbuien op kunnen vangen. Ook hebben we advies gevraagd bij de gemeente. Zij hebben 
meegedacht en dat advies gegeven.
We hebben het groen van de dahlia’s op het veld laten liggen. Dit is natuurlijke humus. Verder is de tuin 40 
cm. omgewoeld met een kleine machine, zodat de grond niet vastgereden wordt.
In het voorjaar gaan we de grond frezen.
We willen ook een gedeelte van de tuin inzaaien met afrikaantjes om een gezond bodemleven te krijgen. Dit 
blijven we de komende drie jaar steeds in een ander gedeelte van de tuin herhalen.
We planten al vanaf 1997 elk jaar dahlia’s op de tuin en volgens deskundigen is het niet goed om altijd hetzelf-
de gewas te planten. Vandaar dat we gaan proberen hier de komende drie jaar verandering in te brengen. Dan 
hopen we dat we weer een gezonde tuin krijgen. Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen toe. Bovenal: blijf 
gezond.

Dahliaclub St. Martinus.

Opgericht 1935

Kerstmarkt – donderdag 16 december
Op donderdag 16 december is er een kerstmarkt aan de Tongelresestraat 483. Dit vind plaats aan de zijkant 
van het pand op de parkeerplaats. Komt dat zien, komt dat zien! Iedereen is welkom. 

Huize Ignatius organiseert een sfeervolle kerstmarkt. Onze cliënten gaan zelf kerststukjes en kerstkaarten ma-
ken. Deze verkopen wij voor een klein en lief prijsje.
Wij gaan ook zelf verse worstenbroodjes maken, erwtensoep en warme chocolademelk. Kom dus lekker op-
warmen buiten bij Huize Ignatius. Het geld gaat naar een goed doel; een uitje voor de cliënten van Ignatius. 
Hopelijk tot dan! 

Tijd:
Van 18:30 – 20:30u. 



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

EINDHOVEN
GROOTSTE KERSTMARKT VAN

RONDOM ‘T HOFKE
TONGELRE

www.onsmienevents.nl

ZON
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Fit in de buurt
In januari organiseert de PSV Foundation voor de 
derde keer in Tongelre het gratis leefstijlprogramma 
Fit in de buurt.
Roel van Mook is één van de trainers van de PSV 
Foundation, welke inwoners motiveert naar hun 
persoonlijke doelen.
We stelden hem een aantal vragen over zijn werk-
zaamheden en het programma.

 

Wat zijn voor jou de hoogtepunten als trainer van 
de PSV Foundation?
Het mooiste voor mij om te mogen ervaren is de 
vooruitgang welke de deelnemers boeken. Ze stralen 
tijdens het sporten écht plezier uit!
De deelnemers gaan merken dat leefstijl om meer as-
pecten draait dan bewegen of sporten. Ook voeding 
en mindset zijn belangrijke onderdelen van leefstijl 
en deze worden vaak onderschat. Hoe de gehele 
groep deelnemers elkaar helpt, is iets wat er voor mij 
uitspringt.
 
Wat mag een deelnemer verwachten als hij/zij mee-
doet aan het programma?
Iedereen wordt tijdens het programma bewust van 
wat zijn eigen leefstijl en wat een gezonde leefstijl 
inhoudt. We kunnen het verschil maken door diverse 
handvatten mee te geven. Als deelnemer krijg je nét 
dat laatste duwtje of die extra tip waar je zelf niet op 
zou zijn gekomen. De laatste stap voor het verande-
ren van de leefstijl is het moeilijkst, die drempel ha-
len wij weg. Op een gezellige, fanatieke en krachtige 
manier werken we naar een gezonde(re) leefstijl. Wie 
wil dat nou niet? Het programma is voor iedereen 
toegankelijk. Jong en oud, groot en klein, sportief of 
niet sportief. Iedereen is meer dan welkom!
Zijn er verhalen of momenten welke je zijn bijgeble-
ven tot nu toe?
Wat mij het meeste bij is gebleven is dat alle deel-
nemers ontzettend veel openheid, betrokkenheid 

en fanatisme naar elkaar toe tonen. De deelnemers 
durven zich kwetsbaar op te stellen en nemen de vele 
tips van elkaar in ontvangst én doen daar daadwerke-
lijk iets mee.
Deelnemers vanuit eerdere cyclussen zien elkaar nog 
regelmatig en vrijwel iedereen is blijven sporten. Op-
merkingen als: ’’Ik hoor eindelijk ergens bij’’, maken 
op mij een grote indruk.
Wil jij ook deelnemen aan Fit in de buurt? In janu-
ari starten we wederom! We hebben een beperkt 
aantal plekken beschikbaar, schrijf je alvast in op onze 
website.
https://www.psv.nl/foundation/programmas/fit-in-
de-buurt/aanmelden.htm
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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

Team van der Heĳ den Kappers
staat klaar voor jouw G lamour moment

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

MAAK OP 
TIJD EEN AFSPRAAK!
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paulvangemert.nl

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

Ingrediënten 
voor 8 personen

Ingrediënten voor 8 personen:
* 800 ml slagroom
* 4 el suiker
* 350 g cantuccini amandelkoekjes
* 5 el Amaretto

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1 Klop de slagroom met de suiker op.
2 Houd 8 amandelkoekjes achter voor de garnering.
   Verkruimel de rest.
3 Spatel de verkruimelde koekjes door de slagroom.
    Voeg de Amaretto aan het mengsel toe.
4 Schep het mengsel in mooie schaaltjes of ijscoupes en
   zet deze minimaal een uur in de diepvries.
5 Giet voor het opdienen nog wat Amaretto over de desserts en
   garneer met de achtergehouden koekjes.

                                               Smakelijk, ik hoop dat jullie het lekker vinden.
 
 
Smakelijk, ik hoop dat jullie het lekker vinden.

Clasine

Semifreddo van cantuccini-koekjes en Amaretto
Een heerlijk nagerecht voor de feestdagen volgende maand met familie!



Kerstknutselen
Woensdag 15 december van 14.00 tot 
15.30 uur gaan de Kreakids weer knutselen in 
’t Oude Raadhuis. Ook zin om mee te doen? 
Vanaf 5 jaar ben je van harte welkom op ’t Oude 
Raadhuis.  We gaan er een leuke en creatieve 
middag van maken. ’t Oude Raadhuis nodigt jul-
lie uit en daarom is de toegang GRATIS.
HET IS BELANGRIJK om je aan te melden 
want het is niet leuk als we kinderen moeten 
teleurstellen.
Aanmelden bij Ood Brans: oodbrans@on.nl,
tel: 040-281 42 28 of 06-83 36 64 02.

Kerstbrunch
2e Kerstdag 26 december van 11.30 tot 14.00 
uur. Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, 
smakelijke en sfeervolle kerstbrunch in ’t Oude 
Raadhuis. Kosten 1 7,50.
De zaal is open om 11.15 uur. Aanmelden kan 
pas vanaf 1 december bij ’t Oude Raadhuis 
tussen 9.00 en 12.00 uur of even bellen tussen 
9.00 en 12.00 uur.
Bij binnenkomst wordt uw QR code gescand.
Geef je snel op, want vol is vol!

Gezellige filmavond
Op vrijdag 10 december (gewijzigde datum!) orga-
niseren we weer een fi lmavond 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 koffi e of thee met wat lekkers 

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

geopend.
•  Aanmelden kan pas vanaf 29 november 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 

geplaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we 
hanteren om de avond zo veilig mogelijk te laten 
verlopen.

’Hachi: A Dog’s Love Story’ (2009) is een hart-
verwarmende fi lm over hoe trouw een hond kan zijn 
naar zijn baasje.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 2 en 16 december 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. 

Vrijwilligersavond ’t Oude Raadhuis 
30 oktober 2021.
Eindelijk mochten we dan weer eens, onder toezicht 
van de QR-code, een voorzichtig avondje met de vrijwil-
ligers organiseren. Een aantal van de vrijwilligers zijn 
gedurende de corona door blijven draaien om toch de 
medemens af en toe een plek te geven om elkaar op 
afstand te kunnen ontmoeten.
Het was fi jn om tijdens een buffet weer even met 
elkaar te kunnen praten en vragen hoe het met die 
andere persoon gaat. Natuurlijk wordt er dan ook over 
de toekomst van het Raadhuis gesproken en is er het 
bedankje van de voorzitter aan eenieder die zichtbaar 
of onzichtbaar zich weer heeft ingezet voor de mede-
Tongelrenaar! 
Ook de vrijwilligers die niet aanwezig waren willen we bij 
deze hartelijk dank zeggen voor hun werkzaamheden! 

Nieuwjaarsreceptie. Gezellig!
Zondag 2 januari 2022 van 14.00 tot 17.00 uur. 
Een goed begin is het halve werk. Het bestuur 
van Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis nodigt iedere 
vrijwilliger en buurtbewoner van harte uit om 
elkaar het  allerbeste toe te wensen voor het 
komende jaar. U krijgt 1 consumptiebon aange-
boden. De koffi e en thee zijn gratis, evenals de 
hapjes.
Bij binnenkomst wordt uw QR code gescand.

KOM 
JE 

OOK?

VOL IS VOL!
dus geef 
je snel op
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elkaar het  allerbeste toe te wensen voor het 
komende jaar. U krijgt 1 consumptiebon aange-
boden. De koffi e en thee zijn gratis, evenals de 
hapjes.
Bij binnenkomst wordt uw QR code gescand.

KOM 
JE 

OOK?

VOL IS VOL!
dus geef 
je snel op
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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! 

Bericht van Orka
Helaas moeten we weer rekening houden met de beperkingen die corona met zich meebrengt en die ons 
allemaal raken. 
Niettemin brengen we jullie toch op de hoogte van een aantal activiteiten voor de komende tijd.
Alles is natuurlijk afhankelijk van welke beperkingen tegen die tijd zullen gelden, maar via de website www.
orkacentrum.nl en facebook houden we jullie zoveel mogelijk op de hoogte.

28
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t
Namens alle vrijwilligers van Activiteitencentrum wensen wij iedereen een heel fijne kerst en een goede 
jaarwisseling. Maak er een fijn feest van en blijf gezond! Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten 
zonder beperkingen!

Kerstwens

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 8 januari is er bij Orka de Nieuw-
jaarsreceptie. Vanaf 16.00 uur ben je wel-
kom en proosten we op een goed, gezond 
en voorspoedig Nieuwjaar!

Vacatures bij Orka

We zoeken nog steeds vrijwilligers voor een aantal func-
ties. Daarnaast zijn er altijd nieuwe vrijwilligers welkom. 
Wil je iets betekenen voor de wijk en de mensen in de 
wijk, meld je dan aan via de website of door gewoon even 
langs te komen.

29
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 Brabis 4, 5641 JV Eindhoven   06 41 15 30 66
 lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

 lucillereizen.nl   Lucille - Mijn ReisKennis

Strandvakantie, 
stedentrip, 

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

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

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

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

Aangesloten bij:

Zorgeloos op vakantie!

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

Lange Voren 16, 5521 DD Eersel   |   ‘t Hoogvelt 4, 5721 VW Asten

T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl - www.allcolor.nl

grafi sche totaaloplossingen

drukkerijallcolor

drukwerk printwerk afwerking
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Impressie Dutch Design Week
De 20e editie van de Dutch Design Week op Sectie C kan beslist succesvol genoemd worden. Iedere dag von-
den veel bezoekers de weg naar Tongelre per leenfiets, taxi of eigen auto. Het was prettig dat de bezoekers 
met een auto terecht konden op de parkeerplaats naast het Karregat. Je merkte dat de mensen blij waren dat 
ze weer op pad konden gaan om mooi design te kunnen zien. Op Sectie C kwamen ze zeker aan hun trekken bij 
de vele ateliers met mooie ontwerpen. 
Ans Verheijen

Carte Blanche presenteert:
DE KONING IS DOOD, LEVE DE KONING
Voorstellingen Parktheater 14 en 15 december 2021 om 20:00 uur.
De voorstelling De koning is dood, leve de koning is geïnspireerd op personages en scènes uit de koningsdra-
ma’s Richard III, Henry V en King Lear van William Shakespeare. 
De thema’s zijn van alle tijden. Ze gaan over macht, onmacht, geluk, verdriet, hebzucht, afgunst, waanzin en 
liefde. Ook over gebrek aan eigenwaarde, over woede naar de maatschappij en over eenzaamheid.
De verhaallijnen en thema’s van Shakespeare staan centraal, de teksten worden deels gebruikt. Hoe je, zonder 
veel tekst, toch de kracht van de verhalen van Shakespeare kunt laten zien, heeft geleid tot een unieke inter-
pretatie van het werk van misschien wel de beste toneelschrijver in de geschiedenis.

Stedelingen is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Lunet, Carte Blanche en Parktheater Eindho-
ven. In deze samenwerking laten zij zien dat de kracht van 
theater beperkingen overstijgt.  
De koning is dood, leve de koning is de tweede voorstelling 
binnen deze samenwerking. De spelers zijn mensen/deelne-
mers/cliënten van Lunet en twee theatergroepen van Carte 
Blanche.
Tijdens de voorstellingsavonden zijn cliënten/deelnemers/
mensen van Lunet ook actief in de horeca en bij de ont-
vangst en garderobe. Ook is van 1 november tot 16 de-
cember in het Parktheater een tentoonstelling te zien met 
werken van zowel Lunet als Carte Blanche

Nieuws
van Sectie-C
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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

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• Microneedling
• Massages
• Harsen

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
24/7 online afspraak maken

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Alles voor uwAlles voor uw
schoonheidschoonheid

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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momenten met
Hart, ziel en handen

Donkere dagen voor kerst, een bekende uitdrukking.
Donker? Wellicht ervaren we dat donkere in deze tijd.
De pandemie sukkelt voort, de klimaattop in Glasgow 
– nu ik dit schrijf - 
heeft weinig te melden aan initiatieven om echt stap-
pen te zetten. De vele 
vluchtelingen die een leefbare plek zoeken, de kloof 
tussen rijk en arm en
wat al niet meer aan wereldproblemen.
Maar toch, in deze schijnbaar donkere periode is er 
ook een positief bericht.
Dan denk ik aan de geboorte, nieuw leven, nieuwe 
toekomst. In deze decembermaand 
vieren we de geboorte van Christus. In zijn korte 
leven heeft Hij ons laten zien hoe 
God deze wereld voor ogen heeft. Een wereld omge-
keerd, waarin zij die voorop staan 
achter mogen aansluiten, en zij die helemaal niet 
gezien worden op de voorste rij mogen staan.
Een verhaaltje van Martin Buber:

Rabbi Jitschak vertelde het volgende verhaal aan zijn 
toehoorders:
‘Straks gaan jullie weer aan het werk, met veel ener-
gie en zorg. Maar als ik vraag ,
waar jullie het allemaal voor doen, zeggen jullie: “We 
doen al dat werk niet voor onszelf,
maar voor hen die na ons komen.” Maar zeggen de 

mensen dit al niet 
duizenden jaren: 
“Ik offer mij op voor 
het welzijn van mijn 
zoon!” En op zijn 
beurt offert die zich weer op 
voor het kind na hem. En zo gaat dat maar door.
Toen zweeg de rabbi en vervolgde toen zacht en 
duidelijk: ‘Ik wacht op het echte kind, dat nog altijd 
te doen, te baren is. Ik wacht op de weerloze, die 
tegelijk alle machtigen te sterk af is. Ik wacht op de 
voortdurende stem die je midden in de nacht wakker 
roept en je bestaan ondersteboven zet; op de recht-
vaardige die recht doet en de vrede zelf is, die meer 
doet dan het gewone.
Ik wacht op de vreemdeling in mijn hart, de nieuwe 
mens die komen moet. Ik wacht op de onontkoomba-
re geboorte van de nieuwe mens.’

Mooie, warme, zalig en gezegende kerstdagen.

Rob Kosterman
straatpastor Eindhoven.

Kerstmis 2021
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van de Geloofsgemeenschap
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CONTACT 
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven. 
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid. 
Twitter: ProtestantEindhoven. 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. 
Telefonisch contact:  Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 5 december 10.00 uur ds Tineke Dronkert 
Avondmaal
Zondag 12 december  10.00 uur ds Tjalling Huisman 
Jeugdkerk
Zondag 19 december  10.00 uur ds Lieuwe Wijbenga 
Adventsontbijt
Vrijdag 24 december  22.00 uur ds Tjalling Huisman 
Kerstavond
Zondag 25 december  10.00 uur ds Tjalling Huisman 
Kerstmorgen
Zondag 26 december  10.00 uur Anneke Nieuwenhui-
zen 
Zondag 2 januari  10.00 uur ds Tjalling Huisman

Bezoeken van de kerkdiensten
De covid-maatregelen zijn gewijzigd. In de kerk 
kunnen ca 60 personen bij 1,5 m afstand. Er is geen 
QR codecheck bij de ingang. De diensten worden ook 
gestreamd, zodat belangstellenden de dienst ook 
thuis kunnen meemaken.
• Inschrijven hoeft niet. De ervaring leert dat men-
sen uit zichzelf voorzichtig zijn en niet massaal komen.
• In het kerkgebouw bij verplaatsingen een mond-
kapje op zetten en voldoende afstand houden van 
elkaar.
• We mogen als gemeente weer zingen: de afstand 
tussen de stoelenrijen is vergroot en we gaan zitten 
met twee stoelen tussenruimte (wanneer geen gezin).
• Daarnaast de algemene regels: komt niet bij ziekte-
verschijnselen, houdt afstand, geen handen schud-
den.
• Niet inschrijven betekent wel dat u bij binnenkomst 
te horen kunt krijgen dat de kerk vol is. Dat is nog niet 
voorgekomen
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ont-
moetingskerk zijn te volgen via de link op de website
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

Adventsontbijt
Hoewel tegenwoordig de sinterklaastraktaties al in 
september in de winkel liggen, voelt het toch steeds 
weer vreemd aan om in november iets over de 
Adventstijd te schrijven. Maar met de nodige slagen 
om de arm nodigen we u/je alvast uit voor de viering 
van 19 december a.s. die voorafgegaan wordt door 
het Adventsontbijt; al meer dan 40 jaar een traditie! 
De dienst (het ontbijt) begint om 9.00 uur. Hou het 
bulletin en de website in de gaten voor meer infor-
matie. Opgeven kan nu al via mail: adventsontbijt@
gmail.com

Adventsvespers
Dit jaar beginnen de adventsvespers om 17.00 uur. 
Omdat het tijdstip van 19.00 uur voor sommige 
gemeenteleden een belemmering is, gaan we als 
experiment 17.00 uur proberen. 
 
De vespervieringen zijn eenvoudige, korte (± 30min) 
diensten van lezingen, liederen en stiltes.
De stiltes zijn bedoeld om de woorden van God, die 
gehoord worden in de lezingen, liederen en teksten, 
bij ons binnen te laten komen. 
Het thema voor deze vespervieringen sluit aan bij het 
jaarthema van onze kerken “De toekomst begint nu”.
Plaats: Ontmoetingskerk
Zondag: 28 november, 5, 12 en 19 december.
Tijd: 17.00 uur

Spot
Op het plein voor de terminal van Eindhoven Airport 
stond een aantal mensen te lachen en te wijzen. Ik 
ging kijken. Daar liep een robot in de vorm en de 
afmeting van een hond. 
Er stond een man bij die hem met een afstandsbe-
diening bestuurde. Hij vertelde dat hij van de TU was. 
Daar hadden ze het ding in elkaar gezet. 

Protestante kerkdiensten
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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 kerk
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst. 
 
• 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.

Overlijdensberichten:
In onze parochie is overleden Annie van Lierop-van 
Dinter in de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart in onze 
kerk was op 13 november jl.

Heilige missen met Kerstmis:
24 december: Nachtmis om 21.00 uur;
Op 25 en 26 december is de Heilige mis beide dagen 
om 9.30 uur;
Nieuwjaarsdag zondag 1 januari eveneens om 9.30 
uur.

Bij het uitkomen van het decembernummer van ons 
wijkblad was nog niet bekend of het kerstconcert 
doorgang kan vinden.

Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
 (naast de Sint Martinuskerk):
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 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

Het was een proef, en ze zouden hem misschien in-
zetten voor beveiligingsdoeleinden. Harkerig bewoog 
hij zich voort. Ik vroeg ‘Hoe heet hij?’ Het antwoord 
was ‘Spot’. Iemand riep ‘Pas op, hij doet een plasje’. 

Techniek kan leuk zijn. Het is begrijpelijk dat het 
vliegveld een plaats is om nieuwe technieken uit te 
proberen. Maar ik vond mijn gesprek met de TU-man 
leuker en zinvoller dan die hele Spot. Een gesprek van 
aangezicht tot aangezicht, daar kan geen techniek 
tegenop.

De Ontmoetingskerk in een herfstige omgeving
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Tongelre
Verleden en heden

In de oorlog werd de ‘bewaarschool’, zoals de kleuterschool in die tijd werd genoemd, gevorderd door de be-
zetter. Twee klassen werden gehuisvest in de boerderij van Frans en Anna Faassen – Brans, Loostraat 1. 
De kleutertjes zongen op het populaire wijsje van Lili Marleen:
‘Bij boer Faassen op de boerderij, moet je komen kijken, want daar wonen wij’.
(bron: Tongelre te kijk van Tonnie van den Boomen)

De situatie nu. Na het overlijden van Frans Faassen, verruilde zijn vrouw Anna in 1997 de boerderij, waar zij vanaf 
1937 had gewoond, voor het verzorgingstehuis. Nadat het pand in verschillende handen is geweest, woont er nu 
vanaf 2021 de familie Kengen.
(Foto Paul Brans, met dank aan de familie Kengen)
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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
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De eerste editie van Fotofestival Eindhoven zit erop. In het weekend van 30 en 31 oktober werd het fotofes-
tival door zo’n 800 liefhebbers bezocht. Dankzij de inzet van talloze deelnemende fotografen en vrijwilligers 
stond er een evenement met kwaliteit en diversiteit. De verschillende exposities werden enorm gewaardeerd. 
Er was ook veel aandacht in kranten en de regionale omroep. 

Het thema van deze eerste editie was ‘Joy Of Missing Out’. De afgelopen 18 maanden hebben veel fotografen 
en andere creatieve makers zekerheid en inkomen gemist. Tegelijkertijd ontstond er tijd en ruimte, nieuwe 
inspiratie en focus. Wat het opleverde, toonden de fotografen en beeldenmakers tijdens deze eerste editie van 
Fotofestival Eindhoven. 

Wij hopen in mei volgend jaar de tweede editie van Fotofestival Eindhoven te mogen organiseren. Dat zou top 
zijn voor de fotografen en beeldmakers in en rond Eindhoven én voor het culturele landschap in de stad.
Komen jullie dan kijken?

www.fotofestivaleindhoven.nl

Fotofestival Eindhoven 2021
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Planning activiteiten september

t/m 17 december Nationale Natuurwerkdag 9.30 – 14.30 uur

zaterdag 15 december Workshop kerstversiering maken 19.00 – 21.30 uur

zaterdag 18 december Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

di 28 - do 30 december Oliebollenverkoop 10.00 – 16.00 uur

vrijdag 31 december Oliebollenverkoop 8.00 – 16.00 uur

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten september

t/m 17 december Expositie kerststallen di t/m za 10 - 16 uur

zaterdag 4 december Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 11 december Klusochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 11 december Kerstmarkt afgelast

zaterdag 15 december Natuurthema voor de jeugd: kerstversiering maken 14.00 – 15.30 uur

We kennen in Nederland veel uitdrukkingen. Een ervan is: “de donkere dagen voor Kerst”. 
In december worden de momenten dat het licht is steeds korter. Zo’n beetje rond de kerst draait 
dat punt om en gaan we weer naar meer zonuren per dag. 
Daar hebben we met zijn allen wat op gevonden: we versieren ons huis en onze tuin met lichtjes. 
Met kaarsen en (led)lichtjes maken we een sfeer van gezelligheid. Dat doen we in december ook 
bij het Wasven. Natuurlijk in en om de boerderij, maar zeker ook tijdens de kerstmarkt, de work-
shops kerstversiering en de beroemde Wasven-oliebollen-actie. 

Expositie kerststallen-verzameling Joke van Geffen
De afgelopen tientallen jaren verzamelde Joke van Geffen miniatuur-kerst-
stalletjes uit alle delen van de wereld en uit vele culturen. Wel 200 stuks! 
Het huis van Joke en Frits wordt er te klein voor, en zij hebben ze daarom 
beschikbaar gesteld aan het Wasven om ze te verkopen. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan onze zorgdeelnemers. De stalletjes zijn te 
bezichtigen en te koop in de Schop. Afhalen vanaf vrijdag 17 december.
Werken en klussen in de natuur
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand organiseert de natuurwerkgroep van het 
Wasven de natuurwerkochtend voor jong en oud. Op 4 en 18 december zijn er 
weer allerlei leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasvenboer-
derij. 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.
Elke 2e zaterdag van de maand kun je komen helpen met klussen (timmeren, 
schuren, schilderen e.d.). Samen klussen is namelijk kei-gezellig! Op 11 novem-
ber staat vanaf 9.15 uur de koffie klaar in de kas.

Kerstmarkt Tongelre 2021 afgelast!
Gezien de coronamaatregelen op dit moment en de onzekerheden voor de toekomst is de Kerstmarkt 
Tongelre 2021 afgelast!

Meer informatie 
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.



41

Kerstversieringen maken: natuurthema voor de jeugd (6-11 jaar)….
Hoe leuk is het om een mooi kerststukje te maken voor je moeder, of voor je opa of oma, en 

ze te verrassen met een zelfgemaakte creatie. Dat kan! Kom gezellig op woensdagmiddag 15 
december, als je wil met een vriendje of vriendinnetje naar de kas bij het Wasven. Dan kun je de 

mooiste kerststukjes maken met natuurlijke materialen uit de tuin. Wij zorgen ook voor spulletjes, 
zoals bakjes, kaarsjes, maar je mag altijd zelf ook een bakje, een potje, of iets anders meebrengen. 

Deelname is € 2 per persoon. 
… en een workshop voor volwassenen
Met kerst willen we allemaal wat extra’s doen voor de 
aankleding van ons huis. Een kerstboom met lampjes, 
kaarsjes branden en een tafel mooi gedekt voor het di-
ner. En op die tafel kun je kerstversieringen aanbrengen 
zoals een kerststuk of een ander soort ornament.
De natuurwerkgroep organiseert een kerstworkshop, 
zodat je zelf, eventueel met onze deskundige hulp, 
kerstversieringen kunt maken. Wij zorgen voor allerlei 
verschillende soorten groen en natuurlijke materialen. 
Zelf moet je zorgen voor bakjes of iets anders om de 
versieringen of kerststukjes in of op te kunnen maken. 
De workshop is op 15 december in de kas bij het Was-
ven. Deelname € 10 inclusief koffie of thee met iets 
lekkers. 
Wil je deelnemen? Geef het even door (natuurwerk-
groep@wasven.nl), dan kun je één of meerdere mooie 
creaties maken voor de komende kerst.

Wie zoet is krijgt lekkers
Onze bakkers en deelnemers zijn al heel druk 
bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen. 
Sinterklaas komt elk jaar volop inkopen bij ons 
doen, zoals onze handgemaakte chocoladeletters, 
pepernotenbrood, roomboter-speltspeculaas en de 
super-sint-slagroom-driptaart. 
Ook de Kerstman komt graag in onze winkel voor 
een bomvolle kerststol, roomboter-amandelstaaf, 
spuitchocolade kerstboom en kerstkoekjes voor bij 
de biologische koffie. Leuk om zelf een cadeau op 
maat samen te stellen! Ook voor zakelijke kerstpak-
ketten kun je goed bij het Wasven terecht.
In de laatste week van het jaar zijn er natuurlijk 
weer onze overheerlijke oliebollen. Ze zijn verkrijg-
baar vanaf dinsdag 28 december tot oudjaar, iedere 
dag van 10.00 tot 16.00 uur, op oudjaarsdag al vanaf 
8.00 uur. 
Wil je ook proeven van al het lekkers rond de feest-
dagen? Wij adviseren om van te voren te bestellen. 
Dat kan in onze winkel, of via online bestelformulie-
ren op www.wasven.nl/winkel. Openingstijden feestdagen

De Wasvenboerderij is de hele maand december 
open op de normale openingstijden (gasterij: 
dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur, winkel: dins-
dag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur), behalve op 1e 
en 2e kerstdag en op nieuwjaarsdag. Op die da-
gen zijn zowel de winkel als de gasterij gesloten. 
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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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gezond en Wel
Oefentherapie kan helpen bij het verminderen van 
Hoofdpijn  
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van hoofdpijn, zoals het plaatje 
hieronder laat zien. De meest voorkomende zijn: spanningshoofdpijn (30-78%), migraine (16%) en cervicogene 
hoofdpijn (20% van alle chronische hoofdpijn). Daarnaast is er ook medicatieafhankelijke hoofdpijn. Deze vorm 
is gek genoeg hoofdpijn als bijwerking van het innemen van (te veel) medicatie (ter bestrijding van hoofdpijn). 
Dat er verschillende soorten hoofdpijn zijn te onderscheiden betekent niet dat je maar één soort kunt hebben. 
Je kunt verschillende soorten hebben die elkaar kunnen versterken of in elkaar overlopen.

Bij Hoofdpijn voorhoofd of sinus hoofdpijn zit de pijn achter het voorhoofd en bij de jukbeenderen. Het is een 
vorm welke jarenlang weg kan blijven en zich opeens weer manifesteert.  Deze hoofdpijn ontstaat wanneer 
de sinusgangen achter de ogen, neus, wangen en voorhoofd verstopt zijn. Een sinus hoofdpijn kan gevoeld 
worden aan één of beide zijden van het hoofd. Bij clusterhoofdpijn zijn er aanvallen van heel heftige hoofdpijn. 
De pijn zit aan één kant van het hoofd, rond het oog. De pijn is scherp, brandend of knellend. Deze hoofdpijn 
is alleen met medicatie te behandelen. Migraine is een aanval van erge hoofdpijn. Een aanval kan een halve 
dag tot drie dagen duren. De pijn is bonzend, meestal aan één kant van het hoofd. Vaak is er ook sprake van 
misselijkheid en overgeven.  Migraine wordt behandeld met medicijnen. Cervicogene hoofdpijn wordt geken-
merkt door hoofdpijnklachten vanuit de nek, voornamelijk gelokaliseerd aan één kant van het hoofd. Vaak gaat 
deze hoofdpijn gepaard met bewegingsbeperking in de nek. Ook kan de pijn uitstralen in de schouder/arm aan 
dezelfde kant.  Spanningshoofdpijn voelt als een knellende pijn aan de zijkanten van het hoofd. De hoofdpijn 
komt regelmatig terug. Veel mensen hebben er last van waarvan verschillende al hun hele leven. In sommige 
situaties is het gerelateerd aan stress, angst of vermoeidheid. Vaak is de oorzaak een samenkomst van verschil-
lende factoren wat het een complex geheel maakt. 

Vandaar dat de behandeling ook wordt gericht op verschillende gebie-
den, zoals het verbeteren van de werkhouding door het versterken van 
de lokale nek- en schouderbladspieren enerzijds en het ontspannen van 
de overbelaste nek- rug- hals- en borstspieren en deze spieren ontspan-
nen houden tijdens de dagelijkse bezigheden anderzijds. Daarnaast 
wordt er ook aandacht besteed aan het bewust ontspannen, aan het 
slaappatroon, aan gezond bewegen, aan een gezonde leefstijl, aan ge-
zonde voeding en aan het leren omgaan met stress en spanning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Boerefijn, 
Pagelaan7, 040 2813463  



Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

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

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

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

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

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

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 
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Vanaf 1 november loopt de Troep Troopers Eindhoven groep Muschberg Geestenberg niet alleen nog maar 
op de 2e zaterdag. Ook op de 4e zaterdag van de maand trekken we er op uit om onze wijk en aangrenzende 
wijken zoals ‘t Hofke zwerfafvalvrij te maken. Op de 4e zaterdag van de maand verzamelen we vóór Activitei-
tencentrum ORKA (vertrek 13:30 uur – terug om ongeveer 15:00 uur). Belangrijk detail, we lopen nooit langer 
dan 2 uur. En als je maar een uurtje kunt meelopen is dat ook helemaal oké.

WANNEER GAAN WE WEER? Hieronder staan de data tot en met februari 2022:
• 11 december (vertrek 10:30)
• Tweede Kerstdag ( géén opschoonommetje)
• 8 januari (vertrek 10:30)
• 22 januari (vertrek 13:30)
• 12 februari (vertrek 10:30)
• 26 februari (vertrek 13:30)

VERGEET JE STRIPPENKAART NIET
Iedereen die meeloopt met TTE krijgt een 5-strippenkaart. 
Elke keer dat je meeloopt,  krijg je een knipje in je kaart. Bij een 
volle kaart kun je een uniek TTE aandenken uitzoeken. Je kunt 
ook doorsparen voor 2 volle kaartjes. Dan heb je bijvoorbeeld 
je eigen TTE veiligheidshesje bij elkaar gespaard. Voor aanmel-
den en meer data verwijs ik je graag naar www.troeptroopers.nl. 
Of loop gewoon eens langs. Meelopen kan altijd.

SAMEN TROEP TROEPEN? GEWOON DOEN!

Nu ook troep Troopen in de Middag!



46

Plezier in het muziek maken en de saamhorigheid van 
een vereniging, dat is wat Toon Menheere vindt bij 
het Eindhovens Muziekcollectief. En dat al 70 jaar!
In dit artikel vertelt Toon over zijn ervaringen en krij-
gen we een beeld van het stadsleven van vroeger.

Toon Menheere is een echte Tongelrenaar en een 
muzikant in hart en nieren. Toen hij 8 jaar was, we 
hebben het over de jaren `50, kon hij kiezen: gaan 
voetballen of lid worden bij de harmonie. “Tegen-
woordig kunnen kinderen alles doen. In die tijd was 
er niks, we speelden op straat, en omdat ik niks om 
voetbal gaf, ging ik naar de harmonie.”

Bij harmonie De Eendracht in Tongelre speelde hij 
samen met zijn vader en oom. Zijn opa en oma woon-
den op de Poststraat, zijn opa was betrokken bij het 
Gilde. 
“Ik ben begonnen bij het tamboerkorps op de trom. 
Destijds was het zo dat je vier marsen moest kunnen 
spelen en dan mocht je al mee de straat op.”

De harmonie repeteerde destijds bij café de Koren-
beurs aan de Tongelresestraat, les kregen de kinderen 
onder het podium. Toon heeft zelf ook les gegeven, 
al op zijn dertiende. Ook is hij instructeur van het 
tamboerkorps geweest. Later is het tamboerkorps 
drumband geworden en tegenwoordig zit Toon bij de 
slagwerkgroep van het Eindhovens Muziekcollectief. 

Toon herinnert zich nog veel optredens met de har-
monie. In het verleden werden er regelmatig festivals 

georganiseerd, in Nederland en België. Onderstaan-
de foto is genomen na zo’n festival bij Ouwehands 
Dierenpark. Toon, naast de ijsbeer, draagt het eerste 
uniform van De Eendracht.

De harmonie was voor Toon altijd meer dan alleen 
muziek maken. En vroeger was dat zeker ook zo.
“Er werd meer omheen georganiseerd, ook omdat er 
niks anders was. Bijvoorbeeld mosselavonden bij de 
Korenbeurs, een sinterklaasviering voor de jeugd en 
optredens van de toneelvereniging.”

De harmonie was destijds lokaal heel betrokken. Bij 
belangrijke gebeurtenissen waren ze erbij. Onder-
staande foto bijvoorbeeld is gemaakt bij een kampi-
oenschap van vv Tongelre.

Toon Menheere: 70 jaar lid van het Eindhovense 
muziekcollectief
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Ook gaf de harmonie een serenade voor eerste 
communicanten. De deuren achterin de Sint Jo-
sephkerk (de gesloopte kerk aan de Sint Josephlaan) 
gingen dan open waarna de harmonie binnen kwam. 
Daarnaast was de harmonie zichtbaar op straat. Er 
werden concerten in de wijk gehouden, bijvoor-
beeld bij speeltuin Sint Joseph, op ‘t Hofke en op de 
generaal Bothastraat waar dan een mobiele kiosk 
werd geplaatst. Ook werden er muzikale wandelingen 
ghouden. Daarbij liep een politie-agent voorop. “Eén 
keer liep de agent rechtdoor en sloegen wij linksaf, 
het duurde even voordat hij het in de gaten had!”

Toon ervaart nog steeds veel plezier bij het muziek 

maken. En als hij over 
de harmonie praat, 
beginnen zijn ogen te 
glimmen. Hij houdt 
van het samen muziek 
maken en van het 
feesten er omheen. 
Maar ook van de 
betrokkenheid bij 
elkaar, bij goede en bij 
verdrietige dingen. Hij 
ervaart veel saam-
horigheid, iedereen wil helpen en er wordt gekeken 
naar wat je kunt. Ook vindt hij het mooi om, als één 
van de oudsten, te zien dat er weer jeugd bijkomt. 
“Er is nu veel meer te doen en iedereen is aan het 
gamen. Toch zie je dat muziek maken ook nog steeds 
jongeren trekt. En samen spelen in de harmonie is 
het leukste wat er is!”

Vanwege het aantal coronabesmettingen, ook in onze 
directe omgeving, was het niet verantwoord om sa-
men te komen en te musiceren. Het jubileumconcert 
is dan ook vervallen. Ook het kerstconcert van het 
Eindhovens Muziekcollectief in de Martinuskerk zal 
niet doorgaan.
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Het is de lezer van dit wijkblad vast niet ontgaan, 
dat het gebouw van de  voormalige Sint Martinus 
lagere jongensschool aan de Hofstraat dit jaar 100 
jaar bestaat. In 1984 is dit gemeentelijk monument 
omgebouwd tot appartementencomplex de Drome-
daris, waar kunstenaars wonen en werken met elkaar 
kunnen combineren. 
In een reeks van artikelen hebben we uitgelegd, hoe 
een betrekkelijk kleine gemeenschap als de Tongel-
rese aan een dergelijk immens schoolgebouw met 
gymzaal kwam. Ook hebben we de sfeer getekend 
van hoe het er op school aan toeging in de tijd dat 
wij erop zaten. We bedoelen de periode 1958 – 1965, 
aan de vooravond van de grote onderwijsveranderin-
gen. Coryfeeën als de meneren Van Noorwegen en 
Ketelaars gaven er nog les. 
Uiteraard aandacht voor het gebouw zelf en zijn 
architect, Lambert de Vries. Tot slot attentie voor de 
huidige gebruikers, de kunstenaars van de Drome-
daris. Zij gunden ons een kijkje in hun woon- en werk-
omgeving. De tocht door ‘onze’ school, die na zestig 
jaar nagenoeg onveranderd bleek, was een even 
bijzondere als onwerkelijke belevenis. 
‘Back to the future’ lijkt er nog het meest op.

Al deze artikelen zijn nu gebundeld in een speciale 
editie van Rond ’t Hofke: Van basisonderwijs naar 
kunstparadijs. De teksten zijn hier en daar wat gewij-
zigd en aangevuld met nieuw beeldmateriaal, vooral 
klassenfoto’s. De oudste dateert uit 1922. Misschien 
sta jij erop of jouw vader of opa?

Een leuk presentje voor in de schoen of onder de 
kerstboom. Uiteraard is de oplage niet onbeperkt. 
Deze speciale editie kost slechts € 5. Hebt u belang-
stelling? Wees er dan snel bij. U kunt mailen naar 
rondhethofke@gmail.com of bellen naar Jos Rovers, 
06 55904151.

Wij wensen jullie alvast veel lees- en kijkplezier en 
een fijn 2022,

 Jos Rovers, Paul Brans

Van basisonderwijs naar kunstparadijs

100 jaar Hofstraat 89

1921 – 2021

 

Van Martinusschool naar Dromedaris

Speciale editie Rond ‘t Hofke

Van basisonderwijs naar kunstparadijs
(van Martinusschool naar Dromedaris)
100 jaar Hofstraat, Speciale editie Rond ‘t Hofke
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Artikel Aan de Slag040!
Aan de Slag040! is een project van Stichting Springplank, Randstad, 
Trudo, Woonbedrijf en Gemeente Eindhoven. Aan de Slag040! biedt 
bewoners die huren van een woningcorporatie in Eindhoven, een 
kans om aan de slag te gaan, ook als dat eerder misschien niet lukte. 
Mensen die zich aanmelden worden kosteloos begeleid naar een 
betaalde baan of naar zinvolle en leuke activiteiten die voor iemand 
de kans op werk vergroten.
Werk levert plezier en voldoening op. Het zorgt voor regelmaat in 
iemands leven en geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijk-
heid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen 
in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg en verhoogt 
het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Met een salaris 
voelt iemand zich letterlijk beter. Bovendien is werk belangrijk voor 
de ontwikkeling en misschien wel het allerbelangrijkste, iemand is 
weer onder de mensen. 

Bij Aan de Slag040! 
gaan de begeleiders 
uit van de eigen 
kracht van een persoon. Er is een groot netwerk van bedrijven 
opgebouwd die meewerken aan het initiatief. Hiermee is het 
makkelijker om te zoeken naar de juiste match. 
Aan het werk gaan klinkt aantrekkelijk, maar misschien roept 
het ook vragen op. Zoals: ‘Wat gebeurt er met mijn toeslagen 
als ik ga werken en meer ga verdienen?’ Als je wilt, brengen we 
samen met jou in kaart wat er nodig is om te zorgen dat je er op 
vooruit gaat. Zodat jij over een tijdje ook kunt zeggen ‘ik verdien 
beter!’. Misschien wil je meteen meedoen, of misschien twijfel 
je nog. In beide gevallen kun je ons bellen op +31 6 25173950 
of mailen naar aandeslag040@springplank.org. Dan maken we 
een afspraak om jouw wensen en mogelijkheden te bespreken 
bij een kop koffie of thee. Net zo makkelijk, toch?
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V E R K E E R S T O R E N A T U R I S T
M G E T R O U W D E R U N A N O A V S W
I N K R N I E U W I G H E I D N N N N E
N I A E N E A E A O G E T G A E O E E E
D L U E X H O T T I N N N A N R N K E K
E L T H C T N R P C O V L S B E G K T L
R E O E O E R P T C U D O R P D N I E A
W T R B M K A E E I H L U L O R U N M N
A S A U W S G E M A C H T I G D E S E K
A T C E O T O M K I S E I U N R E K N D
R O E I N Q U I S I T I E O U R O L E H
D O U L E U T E I T A E R C E R O E E N
I L I I N E N T H O U S I A S T Z O I N
G B O M D O P E N E Q N G T E V E N S D

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN GRONINGEN

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.

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

Jos de Kroon,  Ministerlaan 51

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

 Pagelaan woordzoeker 
december 2021

AUTORACE EXTREMITEIT NADENKEN RONDUIT
BLOOTSTELLING GEMACHTIGDE NATURIST SAPPIG
BRONST GETROUWD NIEUWIGHEID SNIKKEN
CITROEN IMMUUN OMDOPEN TEGENSPREKEN
CONTINU INQUISITIE OMWONEND TEKST
DENNENGEUR KENAU ONVOLGROEID TEVENS
DIKTE METEEN QUATSCH TIERIG
DOCUMENTAIRE MIGRAINE RAGOUT TONEEL
DUINROOS MILIEUBEHEER RECHAUD TWEEKLANK
EETCULTUUR MINDERWAARDIG RECREATIE VERKEERSTOREN
EINDPRODUCT NAALDHAK RODELEN WETEN
ENTHOUSIAST

50



51

 

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


