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Volksuniversiteit 
Eindhoven: 
Gratis lessen te volgen

Nieuwe rubriek:
Tongelre nog an toe

Natuur- en waterbeheer: 
Wandeling in de Bochten 

De redactie 
wenst alle lezers 
fijne kerstdagen en 
een gezond 2022



2

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
Op de omslag van dit wijkblad 
heeft u het kunnen zien. Wij 
schrijven al 2022, maar het is nog 
niet zover. We zitten nog steeds in 
2021, niet heel lang meer, maar 
laat het nog maar even zo blijven. 
Het gaat toch al snel genoeg. Voor 
we de overstap maken naar het 
nieuwe jaar, mogen we eerst nog 
gezellig Kerst vieren! Ja, gezellig, 
laten we afspreken dat we die 
feestdagen hoe dan ook gezellig 
maken. We gaan er voor zorgen dat 
het fijne dagen worden, hoe de 
corona regels, waarvan we 
afhankelijk zijn, er ook uitzien. 
Dus beste lezers:
Wij wensen u allen:
Sfeervolle, warme, gezellige 
Kerstdagen toe!
En daarna nemen we afscheid van 
het oude en verwelkomen het 
nieuwe jaar. Dat laatste gaat, ook 
dit jaar weer, stilletjes zonder 
knallers of ander vuurwerk. Dat 
voorkomt drukke bijeenkomsten 
van buurtgenoten op straten en 
pleinen. Corona, de deltavariant of 
omikron zouden ons in die drukte 

kunnen besmetten en dat mag 
niet. We willen het nieuwe jaar 
gezond ingaan.
Wat zullen wij onze wijkbewoners 
voor 2022 toewensen? We hebben 
een keuze uit een arsenaal van 
mogelijkheden, maar we willen 
eigenlijk geen clichématige wens, 
neen, we willen origineel zijn, we 
zoeken een wens met diepgang die 
daardoor ook meer voor u allen 
betekent en ons meer voldoening 
geeft. Toch komen we weer uit op 
bekende maar door onze hele 
werkgroep wel gemeende 
woorden. Wij wensen u allen:
Een liefdevol, voorspoedig en 
vooral héél gezond 2022 toe!
Dat het voor u allen een goed jaar 
mag worden!

Tot slot wensen wij u met dit 
wijkblad, misschien wel zittend bij 
de kerstboom met een heerlijk 
stukje kerstgebak, veel leesplezier 
toe!
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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.
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Nederland in de West vanaf 1590
Nieuw bij Volksuniversiteit regio Eindhoven: de geschiedeniscursus Nederland in de West vanaf 1590. 
Het is 400 jaar geleden dat de West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht. Deze compagnie hield zich 
bezig met kaapvaart maar ook met de handel in slaafgemaakten uit Afrika. Een deel van hen kwam terecht op 
de Nederlandse Antillen en op de ‘Wilde Kust’, op plantages in Suriname. Wat weten wij van ‘onze’ rol in de 
geschiedenis van het Atlantische Westen?

In 5 lessen doorloopt u met de docent die historie: van de WIC als hoofdrolspeler, al rond 1675 gedegradeerd 
tot kleine Atlantische mogendheid, tot haar ondergang in 1792.

De lessen worden gegeven aan de Kanaaldijk-Zuid 19a, door een ervaren en zeer gedreven docente Geschie-
denis. Start: dinsdag 25 januari, 10:30-12:00 uur, 5 lessen

Meer informatie vindt u op: www.vu-eindhoven.nl
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gratis workshops
Volksuniversiteit regio Eindhoven pakt uit! In de kerstvakantie kun je maar liefst 6 gratis workshops volgen. 
Kies jouw kerstcadeau of kies ze allemaal!

- Luisteren naar klassieke muziek en Muziekgeschiedenis
U krijgt van beide cursussen een voorproefje, u maakt kennis met de docent en natuurlijk is er ook mooie klas-
sieke muziek te beluisteren. Maandag 3 januari: 19:30-20:30 uur en donderdag 6 januari 13:30 - 14:30 uur  
- Praktische filosofie
Heeft u altijd al meer willen weten over filosofie? Dit is uw kans! In deze proefles maakt u kennis met prakti-
sche filosofie van alledag. Woensdag 5 januari 11:00-12:00 uur  
- Zes vrouwelijke kunstenaars
Maak kennis met de werken en levens van zes inspirerende vrouwelijke kunstenaars in deze introductie. Er 
gaat een wereld voor u open. Woensdag 5 januari 13:00-14:00 uur
- Taster Poetry Circle (English spoken)
Geniet van prachtige gedichten, gun jezelf dit voorproefje. Enjoy beautiful poems, enjoy this inspiring Taster. 
Donderdag 6 januari 19:00-20:00 uur
- Je garderobe in 30 kledingstukken
Ontvang in deze proefles uitleg over deze cursus waardoor u altijd stralend voor de dag komt. Donderdag 13 
januari 19:30-20:00 uur  

Aanmelden? Ga naar: Gratis! Online introductieles/proefles
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Het verhaal van Janus en Marie

Maar weinig mensen kennen Janus en Marie. Dat is 
logisch, want Janus en Marie zijn dood.  Toen ze nog 
leefden trokken ze samen met hun kinderen rond 
in de Kempen. Van stad naar stad en van dorp naar 
dorp. Dat was maar goed ook want in die tijd bestond 
er nog geen radio, televisie en internet.   Dankzij 
Janus en Marie bleef ook Tongelre (in die tijd een 
klein gehucht) op de hoogte van nieuws uit de wijde 
omtrek. Met een huifkar trok het gezin rond en zodra 
ze een plekje hadden gevonden, in Klein Tongelre, 
Urkhoven of voor de Martinuskerk op ’t Hofke, dan 
stroomde het volk toe. 
De oudste zoon sloeg de trom en moeder Marie 
verkocht briefjes met liedteksten. En dan begon Janus 
te zingen. Met een welluidende bas zong hij over de 
“Wrede moord te Strijp ” of over een “Ontzettend 
branddrama  te Tilburg”. Als men meer wilde, en dat 
was natuurlijk vaak zo, dan werden de volgende brief-
jes met liedtekst verkocht. Deze keer over Christina 
Goethals, een arm meisje, dat door haar gemene 
stiefmoeder opgesloten en mishandeld werd, 7 lange 
jaren! Ook hongersnoden en overstromingen vonden 
gretig aftrek. Iedereen zong luidkeels het refrein mee 
en pinkte een traantje weg. Als het op een zondag-
morgen was, vroeg meneer pastoor zich af waarom 
de kerk zo leeg bleef en niet zelden stormde hij in 
wapperend gewaad naar buiten, om de zingende 
mensen de kerk in te jagen. Janus en Marie trokken 
dan gewoon verder naar Urkhoven of Koudenho-
ven. Vaak was het dan de beurt aan Marie. Zodra 
er genoeg volk was toegestroomd en de pet was 
rondgegaan, begon ze een verhaal te vertellen. Over 
de liefde tussen Jan en Fidelia. De vader van Fidelia 
was het niet eens met hun liefde en sloot zijn dochter 

op. De dappere Jan probeerde ’s nachts de tralies 
voor haar raam te breken maar werd betrapt… Hij 
werd verbannen naar het leger. Fidelia bedacht een 
listig plan en overtuigde haar vader ervan dat zij non 
wilde worden. Vader blij maar niets was minder waar. 
De dappere Fidelia verkleedde zich als jongen en … 
ging het leger in. Haar vader er achteraan natuurlijk. 
Links en rechts informeerde hij of men een ontsnap-
te non had gezien. Dat werd verdacht gevonden. 
Omdat vaderlief ook geen paspoort kon overleggen 
(ook toen al gevaarlijk) werd hij veroordeeld. Tja, wat 
doe je dan als nepsoldate?  Fidelia “ontknoopt” haar 
soldatenjas en dan wordt duidelijk dat zij geen man 
is … Van een afstand roept soldaat Jan, zoals bekend 
haar minnaar, dat het een spionne moet zijn en dat 
zij de kogel moet krijgen. Maar als hij dichterbij komt, 
het wapen in de aanslag, ontmoeten hun ogen elkaar 
en vallen zij elkaar sprakeloos in de armen. Op dat 
moment begint Janus zachtjes op de harmonica te 
spelen en klinkt het lied over “De trouwe en stand-
vastige liefde van Jan Verhelst en Fidelia”. Het publiek 
zingt en snikt van harte mee.

De briefjes met liedteksten werden zorgvuldig be-
waard. De liedjes zong men nog jarenlang op buurt-
avonden en tijdens het werk en reikhalzend keek men 
uit naar het volgende bezoek van Janus en Marie.
 
Verhalen en liedjes vinden we tegenwoordig op een 
schermpje. Er wordt nauwelijks nog een beroep 
gedaan op onze eigen fantasie. Samen zingen tijdens 
het werk of met de buren is verleden tijd. Via internet 
krijgen we een overdosis aan smartlappen en (nep)
nieuws. Toch zijn ze er nog, verhalenvertellers en 
ik ben er een van.  Ik blijf geloven in de kracht van 
verhalen en word blij als ik zie dat mijn publiek in hun 
hoofd precies weet hoe de reus, de heks of het arme 
weeskind er uitziet.    
Wie heeft er nog 
een oude huifkar 
voor mij ?

Desiree Hornikx 
Verhalenvertelster  
www.friponne.nl 

Wisselpen
Desiree Hornikx

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.
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Elk jaar komt er tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic afval in de ocea-
nen terecht. Ook het afval in de sloot in jouw buurt stroomt via beek 
en rivier door naar zee. Dat plastic vergaat niet. Het wordt een plastic 
soep, die miljoenen dieren het leven kost. Zij eten hiervan of raken 
hierin verstrikt. Zorg daarom dat er geen plastic afval in onze beken 
en sloten komt. Schoon water is goed voor vissen, planten en andere 
waterdieren. En goed voor ons. Wat kun je doen? 

Vul je waterfles steeds opnieuw 
Vul je waterfles steeds opnieuw met kraanwater. Gebruik het liefst een fles die lang meegaat. Dan heb je geen 
plastic flesjes nodig. Dat is goed voor het milieu en voor je portemonnee. 

Win een gratis Dopper!
Word ook een echte Waterbaas en maak kans op een Dommeldopper. 
Stuur je gegevens naar communicatie@dommel.nl. Onder de aanmeldin-
gen verloten we 50 duurzame, hervulbare Doppers.  

Statiegeld op plastic flesjes
Gebruik je toch ooit een plastic flesje? Sinds 1 juli 2021 zit er 15 cent 
statiegeld op. Daar zijn we blij mee. Want statiegeld op plastic flesjes 
betekent minder plastic afval. Lever ze weer in bij je supermarkt of bij het tankstation aan de snelweg. 
Van de plastic flesjes worden dan weer andere verpakkingen en producten gemaakt. 

Gooi plastic afval in de afvalbak  
Plastic vergaat nooit. Het worden steeds kleinere stukjes. Totdat je het met het blote oog niet meer ziet. Die-
ren krijgen plastic in hun lichaam. Zij worden zelf weer gegeten, door andere dieren en door ons. Het komt dus 
in de voedselketen. Zorg er daarom voor dat plastic niet in onze beken en sloten terechtkomt. Zo kan het ook 
niet doorstromen naar de zee en krijg je geen plastic soep.

Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup Foundation is een organisatie die zich op allerlei ma-
nieren inzet om de plastic soep te voorkomen. Op plasticsoupfounda-
tion.nl vind je meer informatie over het plasticprobleem. Je leest wat 
deze organisatie allemaal doet in de strijd tegen het plastic afval. Je 
krijgt tips om zelf in actie te komen en leest welke oplossingen er zijn.
 
Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kun je bewuster omgaan met water. Hoe ga 
ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet? Wat 
doe ik met medicijnen? De Waterschijf heeft allerlei weetjes en tips 
verdeeld in vijf onderwerpen. Lees meer op waterschijfvanvijf.nl.

Samen werken aan een prettige leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water. 
Dat doet het waterschap niet alleen. Het waterschap werkt samen met 
agrariërs, natuurorganisaties, ondernemers, overheden en inwoners. 
Samen zorgen we ervoor dat we prettig wonen, werken én ontspannen 
in een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving.

Maak kans op een gratis Dommeldopper!
Zorg voor schoon water en voorkom plastic soep
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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!

 Eindhoven, Klein Tongelreplein 4 

 SNS Eindoven 
   Wenst je fi jne 
   feestdagen en 
   een gelukkig 
   2022 



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.

Pimpelmees
Foto: Aleks Veldhoen

Herfst in Wasven 
Foto: John Muermans 
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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
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Biotoop voor erfbewoners verdwenen
Het boerenerf.
Boerenerven zijn van oudsher biotopen op zich, 
waar veel dieren het boerenerf als leefgebied 
gebruikten.
Maar de laatste tientallen jaren zijn veel boerener-
ven opgeruimder geworden. 
Veel verharding is er gekomen voor de machines 
en gebouwen en uit gemakzucht, het is handiger te 
onderhouden.
Daardoor is er helaas veel leefgebied, speciaal voor 
de erfbewoners verdwenen.

Alles had een functie op het erf
Vroeger deed een boer van alles op het erf dichtbij 
de boerderij.
Hij zaagde daar zijn geriefhout klein. Het graan en 
hooi werden vanaf het erf de hooizolder opgetast, 
waar natuurlijk ook wel wat geknoeid werd. Daar 
waren de kippen, maar ook mussen blij mee. Er 
stonden ook vaak fruitbomen rond de boerderij. 
En een notenboom vlakbij het woongedeelte, die 
de muggen op afstand zou moeten houden. Ook 
de moestuin, net als de mestvaalt, lag er niet ver 
vandaan. 

Kuilenstraat 14 Foto Frans van Beers
Alles had wel een functie op dat erf. Daar profi-
teerden de erfbewoners dan van. 
Veel soorten zijn afhankelijk van erven en het 
aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel 
en nestplaatsen.

De ringmus als erfbewoner
Sinds een aantal jaren bestaat er Ervenplus. Dat is 
een samenwerking van de provincie, gemeenten, 
Brabantslandschap, natuurverenigingen en Orbis. 
Het project Ervenplus, zorgt voor verbetering van 
het leefgebied voor erfbewonende soorten zoals: 

zwaluw, mus, uil en vleermuis. Veel boerener-
ven zijn al aansloten bij het project en zijn door 
maatregelen die werden genomen, verbeterd wat 
betreft de leefbaarheid van de erfsoorten. Ook 
aan de overzijde van de Wasvenboerderij bij de 
veldschuur, heeft men een paar jaar geleden een 
erfscan gedaan, waaruit een advies kwam voor de 
te nemen maatregelen.  
Er zijn heggen geplant en struweel aangelegd. 

Fruitbomen ge-
plant, nestkasten 
gehangen, akker-
randen ingezaaid 
met granen en 
bloemen. En er 
staan muizenrui-

ters. Door de 
natuurvrijwilligers wordt er gelukkig met regelmaat 
gewerkt aan boerenklussen voor de schuur. Er zijn 
dus ook hier resultaten geboekt. 
We hebben vorig jaar een broedgeval gehad van 
torenvalken. Dit jaar een broedsucces met de 
kerkuilen.
In de zwaluwtil hielden zich afgelopen zomer 
vleermuizen op en mezen gebruiken het om te 
overnachten. En een paar weken geleden hadden 
we de eerste huismussen gespot bij de schuur. 
Deze komen vanuit de woonwijk. Dit voorspelde 
ik al een beetje dat dat zou gaan gebeuren. Het 

liefst zou ik nog in de 
toekomst de ringmus 
willen als erfbewoner 
en de wezel of een 
bunzing.

Ringmus
Zo proberen we zoveel mogelijk soorten een plek 
te geven op dit stukje erf aan de rand van de stad.
Het is soms een rommelig erf, maar wel met alle-
maal plussen.
Op het hek hangt nu een leuk bordje en google ook 
eens op Ervenplus. Interessant! 

Met groengroet en een fijne kerst en jaarwisseling.
Kees van Grevenbroek

Ervenplus locatie veldschuur 
Wasven
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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

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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Nuenense bridgeclubs eindelijk weer aan de slag
Na een door corona gedwongen sluiting van bijna anderhalf jaar konden in september de Nuenense bridge-
clubs weer enthousiast van start gaan. Voor honderden bridgers was het een verademing om na al die tijd 
weer op de club te kunnen spelen en andere clubleden te kunnen ontmoeten.
Bent u (thuis)bridger met interesse om op een vaste middag of avond zich met andere bridgeliefhebbers te 
meten? Of bent u een clubbridger van wie de vaste bridgebijeenkomsten wellicht zijn stopgezet? In beide 
situaties zijn voor u in Nuenen veel mogelijkheden om op een vaste middag of avond wekelijks met anderen 
te gaan bridgen. Voor zowel beginners als gevorderden is er keus genoeg, zoals uit onderstaande lijst blijkt. 
Bij elke vereniging van de lijst is naast locatie en speelmoment(en) ook het emailadres van de contactpersoon 
gegeven. De samenwerkende Nuenense Bridgeclubs nodigen u uit om contact op te nemen en om een paar 
keer vrijblijvend mee te spelen en zo de sfeer binnen een vereniging te ervaren. Dat kan ook als eenling, men 
zal dan binnen de club naar een geschikte partner zoeken. Hoewel elke vereniging zijn eigen ambiance heeft, 
deelt men de liefde voor het bridgespel en staat het sociale aspect bij alle verenigingen hoog in het vaandel!
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

De groepen 7 hebben een gastles gehad van echte architecten!  
Via de organisatie Architectuurlessen werd er een geweldige les vol 
ontwerpend denken georganiseerd.  
De kinderen moesten thuis op zoek gaan naar doosjes, blikjes, pakken melk, 
enz.  
Deze werden tijdens de les opgebruikt, gerecycled dus. Van een melkpak werd 
bijvoorbeeld een flatgebouw gemaakt.  
Samen met de hele klas is er hard gewerkt om een echte stad te maken. Zelfs 
Kindcentrum de Boog was er te vinden!  

Groep 7 van Kindcentrum de Boog

De Boog

Hoi allemaal,
Wij zijn groep 4A en 
groep 4B van basis-
school De Boog. Vanaf 
het begin van groep 4 
mochten wij met tablets 
werken. Dit vonden we 
erg leuk. We maken 
de opdrachten van 
rekenen, spelling, taal 
en begrijpend lezen op de tablets. Dit betekent dat 
we meer dan de helft van onze dagen achter een 
schermpje zitten te werken. Daar hebben onze leer-
krachten iets op bedacht, namelijk bewegend leren. 
Om het leren bij rekenen, spelling en woordenschat 
extra leuk te maken, verzinnen onze leerkrachten 
iedere woensdag, donderdag en vrijdag opdrachten 
waarbij we volop aan het bewegen zijn. 
We hebben bijvoorbeeld kaartjes met verschillende 
sommen erop. We lopen hiermee rond en zoeken 
een klasgenoot met een andere som. ‘Het is fijn dat 
je steeds van kaartje ruilt, zo maak je steeds een an-
dere som. We mogen hierbij steeds rondlopen door 
onze klassen’. We rekenen de som van elkaar uit en 
wisselen de kaartjes. Op die manier oefenen we met 
verschillende sommen en zijn we ondertussen aan 
het bewegen en met verschillende klasgenootjes aan 
het werken. ‘Het leukste aan bewegend leren vind ik 

dat het leerzaam is en dat we het met elkaar doen. 
We leren steeds iets anders en helpen elkaar’. 
Wat we ook heel gaaf vinden om te doen, is het prop-
jesdictee. De juf of meester print allerlei woorden uit 
binnen de categorie die we op dat moment aan het 
behandelen zijn. Iedereen krijgt een blaadje met een 
woord en hier mogen we dan een propje van maken. 
Dit propje gooien we door de klas. We gaan op zoek 
naar een ander propje en bekijken welk woord erop 
staat, dit woord onthouden we en schrijven we netjes 
in ons schrift. Het propje gooien we opnieuw door de 
klas. Uiteindelijk hebben we dus een dictee geschre-
ven, maar op een veel leukere manier. 
Ook onze keersommen oefenen we met veel bewe-
ging. Een klasgenoot zegt een som en wij springen in 
een ladder naar het goede antwoord. Zo kennen wij 
onze tafels in een razend tempo! 
Kijken jullie mee hoe wij dit doen in groep 4?

Groep 4
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Architectuurlessen in de groepen 1-2 
Spelenderwijs vormen combineren tot een ex-
pressief bouwwerk. Wat vind jij mooi?
Ontwerp met bijzonder gevormde blokken een 
huisje. Ga op ontdekkingsreis door de diversiteit 
aan bijzondere vormen waarin je zou kunnen 
wonen. Welke blokjes zet je tegen elkaar? Stapel 
je blokjes op elkaar tot een woontoren? Of maak 
je een schakeling van vormen?
Voeg kleuren en onderdelen zoals ramen en 
deuren toe. Gebruik je veel verschillende kleuren 
of maar een paar? Waar komt de voordeur? En 
vergeet vooral niet aan elkaar te vertellen wat je 
mooi en misschien minder mooi vindt. Wat zijn 
de kinderen creatief bezig geweest!! Er zitten al 
echte architecten in de dop tussen.

Lorentz Casimir Lyceum.
Ziet je staan, daagt je uit.

OPEN DAG
ZATERDAG 29 JANUARI 2022 / 10.00 – 16.00 UUR
 

INFORMATIEAVOND 
GYMNASIUMBRUGKLASSEN
WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022 / 19.00-20.30 UUR
 

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.

Kijk voor actuele informatie op www.lcl.nl

Welkom op het LCL!

Een gezellige, vertrouwde plek waar je je talenten kan ontdekken? 
Een school gelegen in het groen? Een omgeving waarin je gezien en 
uitgedaagd wordt? Wees welkom op het Lorentz Casimir Lyceum!

We nodigen jou graag uit om op zaterdag 29 januari 2022 een kijkje 
te komen nemen op onze school. Het LCL is een school voor havo-, 
atheneum- en gymnasiumleerlingen. Op onze school helpen we je 
om zo snel mogelijk te wennen aan de middelbare school. In de 
brugklas heb je daarom naast je mentor ook twee minimentoren, 
dat zijn leerlingen uit de vierde klas aan wie je alles kan vragen. 
Mocht het zo zijn dat je tegen dingen aanloopt waarbij zij je niet gelijk 
kunnen helpen, dan hebben we ook een heel goed team leerling-
begeleiders. Zo zorgen we ervoor dat jij je in no time op je plek voelt. 

Omdat onze school middenin het groen ligt, is er veel ruimte om te 
sporten en te ontspannen. Ook kun je meedoen aan allerlei extra 
programma’s: van de First Lego League tot muziek, van wiskunde tot 
toneel, van debat tot robotica. In de lessen die we geven, kijken we 
ook naar wat er in de wereld gebeurt; dit doen we o.a. bij Quest. 
Op die manier leer je naast jezelf ook de wereld om je heen beter 
kennen. Zo maak je van je middelbareschooltijd een tijd waarin je je 
kan ontwikkelen zoals jij wil. Op het LCL zoeken we graag samen naar 
de beste manier om jou te helpen.

Houd onze website (www.lcl.nl) in de gaten voor de actuele 
ontwikkelingen rondom de open dag. 

We hopen je op 29 januari aanstaande samen met je ouders 
(eventueel online) te zien!  

Advertorial LCL_264x194mm.indd   1Advertorial LCL_264x194mm.indd   1 09-12-2021   13:3709-12-2021   13:37
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Verenigingen
Aan het woord

KIND VAN DE CLUB

“Wat mijn doelstelling is voor het eerste elftal? Om 
een stabiele 4de klasser te worden en daar ook 
te blijven. Als 5de klasser word je amper serieus 
genomen, je wordt overal naartoe gestuurd. We zijn 
momenteel in de race voor de eerste periodetitel en 
zijn nog steeds koploper. Dit is het seizoen om met 
Tongelre1 kampioen te worden!”

Straffe uitspraken van Hakim, als hoofdcoach bezig 
aan zijn vierde jaar. Is de houdbaarheidsdatum van 
een goeie trainer normaal gesproken zo’n 3 jaar, dan 
geldt dit niet voor Hakim. Bij zijn (terug)komst, 4 jaar 
geleden, nam hij 44(!) voetballers mee, goed voor 
drie elftallen. Midden in de crisis van, toen nog, RKVV 
Tongelre is Hakim gaan opbouwen met de huidige 
stand van zaken als resultaat.

“Als coach ben ik gretig, fanatiek, eerlijk en positief 
ingesteld. Ik sta bewust niet tussen de groep, maar 
wel er vlak naast. Regels zijn voor mij belangrijk. Als 
je deze als coach niet kunt hanteren wordt er vrij snel 

over je heen gelopen. 
De eigenwaarde van het team, 
zowel voor hen als voor mij, is één van de 
sleutels om tot goede prestaties te geraken. Oké, we 
hebben enkele weken geleden voor het eerst verlo-
ren, maar we waren toen absoluut niet in ons beste 
doen. We misten enkele spelers en de scherpte was 
er even niet, maar daarna toch “gewoon” weer met 
een winstpartij de eerste seizoenshelft afgesloten.” 

Hakim blijft in de winterstop doortrainen met zijn 
elftal om iedereen scherp te houden en fit te blijven 
voor de beslissende 2de seizoenshelft.

“Wat SV Tongelre voor mij betekent? Het is mijn 
cluppie; ik heb er heel mijn leven gevoetbald. Met 
de groei van de jeugdteams gaat het nu heel goed. 
Als wij als Tongelre 1 dan ook nog eens kampioen 
worden wil ik als coach nog minimaal een jaar met 
het team in de 4e klasse acteren. Dan tegelijkertijd 
ook op zoek gaan naar een goeie opvolger met een 
duidelijke visie en met de juiste doelstellingen.”

Inderdaad: SV Tongelre is zijn club, maar dat neemt 
niet weg dat hij in de toekomst wel de ambitie heeft 
om iets te kunnen betekenen, als coach, voor de 
BVO-jeugd. Zoals daar ook nog even Woenselse Boys 
vermeld dient te worden, omdat hij daar ook een 
aantal jaren met veel plezier heeft gespeeld. Zijn 
2de club waar hij nog steeds warme banden mee 
onderhoudt.
“SV Tongelre is een volksclub. Altijd geweest. We 
kijken niet naar waar je vandaan komt. Ons motto is 
aanpassen en meedoen. Wat ik wel mis is de kan-
tinesfeer. Ik ben zelf opgegroeid als kantinehanger, 
maar dat zie ik nu bij Tongelre te weinig. Een grote 
uitzondering moet gemaakt worden voor Tongelre 5, 
die al tientallen jaren de kantinesfeer, ofwel de derde 
helft, weet vast te houden. Zij zijn voor alle teams 
het grote voorbeeld en helaas nog op eenzame 
hoogte. Er moeten meer van deze teams komen en 
we moeten niet alleen Tongelre 5 hiervoor “verant-
woordelijk” stellen. Er moeten ook weer meer eigen 
toeschouwers komen. Er is maar een kleine harde 
kern van vaste supporters, waarvan o.a. Henk Verha-
gen al 4 jaar lang geen enkele thuiswedstrijd over-
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slaat. Maar… de jeugd wordt steeds groter; de ouders 
zijn steeds meer gemotiveerd en betrokken. Dus een 
verbindende toekomst is nabij.”

En het hoofdveld, Hakim?
“Er mag best met wat meer subtiele brutaliteit ge-
sproken worden met de gemeente. Om duidelijk te 
maken hoe belangrijk en noodzakelijk het is, dat het 
hoofdveld er snel komt. Zeker ook voor de uitstraling 
van onze mooie club. Misschien een aparte vacature 
uit laten gaan: man of vrouw die strijdt met de juiste 
brutaliteit?”

Sorry Hakim, geen ruimte meer in dit artikel voor 
jouw voetbalgeschiedenis bij SV Tongelre.

“Ik ben bij de D-tjes begonnen, met o.a. Stefan de 
Haan en Patrick van Gastel. Daarna is Wilko Keijzers 
er bijgekomen als leider. Twee jaar bij de C-tjes ge-
voetbald...”
Sorry Hakim, dat zal in een ander artikel moeten.

“In 2010 Tongelre kampioen, toen nog met Fred 
Verspaget...”

Hakim, een man met visie, ideeën, invloed en uitstra-
ling.
Maak ons kampioen, we begrijpen nu: het is te doen!

Iedereen Fijne Kerstdagen, en hopelijk na de winter-
stop onze supporters weer bij ons!

Peter Laurier

St.Nicolaasvereniging
St.Martinus
Beste Buurtbewoners,
Na een pauze van een jaar, vanwege corona, heeft de Sint 
dit jaar toch weer onze wijk in het laatste weekend van 
november en het eerste weekend van december kunnen 
bezoeken.

We kijken terug op twee geslaagde zaterdagen, weliswaar iets anders dan andere jaren (vanwege de 1,5m 
regel), maar dat mocht de pret niet drukken!
We hebben dit jaar ongeveer 1200 snoepzakken uitgedeeld.

Mede door het enthousiasme van de kinderen hopen we dat we deze traditie weer jaarlijks voort kunnen zet-
ten. Hierbij willen we dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de rondgang van de Sint door 
onze wijk. Wij wensen U allen een voorspoedig en gezond 2022 toe.

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,

D. 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

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

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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Het jaar 2021 loopt alweer ten einde, helaas hebben we weer een beperkte lockdown, laten we hopen dat dit 
de laatste mag zijn, en dat alles weer goed komt.
De dahliaclub heeft ook in 2021 grote verliezen geleden. Helaas zijn wij ons lid Riekie Vialle verloren, zij was 32 
jaar lid van de dahliaclub en 83 jaar jong, ja echt jong. Zij kon werkelijk alles nog, stond altijd klaar om iemand 
te helpen, was altijd opgewekt en vrolijk, ze zorgde voor de koffie en de koekjes, ruimde op en ze wist veel 
over de tuin. Ze zat al ruim 10 jaar in het bestuur, het zal niet meevallen haar rol in onze club door een ander 
te vervangen. Maar voor haar familie is het verlies immens, wij leven met hun mee.
Riekie zou zeggen: ’Zie je wel bezig blijven en bloemen houden je jong en vergeet niet te blijven ademen’. Het 
was haar vaste uitdrukking.
Ondanks alles gaan we toch weer proberen om van het jaar 2022 een mooi jaar te maken, we gaan onze tuin 
in april weer vol zetten met nieuwe knollen en we zijn heel benieuwd hoe het er uit gaat zien. Hopelijk wordt 
het een heel mooi seizoen, aan de inzet en animo van onze leden zal het niet liggen. Alleen hebben wij helaas 
de weergoden niet in de hand.
Alle leden wensen u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. 
Bestuur Dahliaclub Sint Martinus.

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

Wim, Gerda en de kinderen kwamen in 1978 naar Eindhoven.
 Zij woonden toen in de Satijnvlinderlaan. In 1989 verhuisden ze 
naar de Geestenberg, naar de Schans. 

In zijn vrije tijd had Wim jarenlang een tuintje bij de Collse Tuin 
aan de Wolvendijk, waar hij ook nog voorzitter was en later be-
noemd werd tot erelid. Ook bracht hij de wijkbladen van “Rond 
’t Hofke” rond en schonk hij koffie bij de zondaginloop en/of 
legde hij een kaartje.

Hij kon ook genieten van wandelen door de natuur en fietsen 
met Gerda. Op latere leeftijd begon hij met trombone spelen. 
Hij speelde in diverse muziekverenigingen zoals de Parkbloasers 
en de harmonie en Kennet.

Hij was echt een gezelligheidsmens en was altijd in voor een 
grap. 

We zullen hem missen.

In Memoriam Wim Lensen



20

 ‘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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Spreeuw 
Foto: Aleks Veldhoen

Herfst in Wasven 
Foto: John Muermans



Gezellige filmavond
Helaas kon de afgelopen fi lmavond wegens corona-
maatregelen niet doorgaan, maar op vrijdag 21 januari
organiseren we opnieuw een gezellige fi lmavond als 
dat mogelijk en verantwoord is. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.

Noodgedwongen hanteren we de volgende regels:
•  Maximaal 15 bezoekers
•  Wij zullen u vragen naar uw QR code of een negatief 

coronatestbewijs
•  Kosten € 2,50 incl. koffi e of thee met wat lekkers bij 

binnenkomst en in de korte pauze
•  Aanmelden kan pas vanaf 11 januari 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 
hartverwarmende fi lm over hoe trouw een hond kan 
zijn naar zijn baasje. 

KOM 
JE 

OOK?

In verband met de corona maatregelen 
gaat onze nieuwjaarsrecpetie niet door!!

Langs deze weg wensen we 
jullie dan toch een voorspoedig en 

gezond 2022 toe!

Winnaars Meesterbrein 2021
AGATHA KWISTEAM

Halloween 2021
Vanuit ’t Oude Raadhuis

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

Inloop-/muziekmiddag
Vanaf woensdagmiddag 15 september 
zijn we gestart 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 van 14.00 tot 17.00 uur. 
Loop ook eens een keer binnen!!

NIEUW

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week 
op donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 13 en 27 januari 2022.
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. 

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.
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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 4 personen

Ingrediënten voor 4 personen:
* 1 grote ui
* 4 tenen knoflook
* 1 kg bloemkool
* 250 g aardappelen
* olijfolie
* 1/2 liter volle melk of lichte room
* 1 liter kippenbouillon
* 1 handvol hazelnoten
* enkele plukjes tijm, voor de 
afwerking
* peper en zout

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

Bereiding
1 Snipper de ui en knoflook. Verdeel de bloemkool in roosjes.
   Schil en snij de aardappelen in blokjes.
2 Fruit de ui en knoflook in de olijfolie. Voeg de bloemkoolroosjes
   (hou er enkele apart voor de afwerking) en de aardappelblokjes toe.
   Giet er de melk en kippenbouillon bij en laat 20 min koken tot de
   groenten gaar zijn en maak alles fijn met de staafmixer.
   Kruid met zout en peper.
3 Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan, laat afkoelen en
   hak ze grof.
4 Bak de apart gehouden bloemkoolroosjes in olijfolie.
5 Verdeel de soep over soepkoppen of soepborden en verdeel er de
   roosjes, hazelnoten en plukjes tijm toe.
 
 
Eet smakelijk!
en ik wens iedereen:
Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en vooral gezond 2022

Clasine

ROMIGE BLOEMKOOLSOEP MET HAZELNOTEN
Heerlijke soep voor deze wintermaand



Een bij-zonder nieuw ven in Tongelre
Aan de 
Loostraat, ver-
borgen achter 
tuincentrum de 
Collse Water-
lelie, ligt de 
bijentuin van 
imkervereni-

ging Sint Ambrosius. Op het terrein dat al een lange 
geschiedenis kent, is plek voor ca. 40 bijenkasten. De 
tuin vol inheemse drachtplanten en bomen wordt 
verzorgd door een aantal enthousiaste imkers en 

natuurliefhebbers. Steeds meer imkers zijn niet alleen 
geïnteresseerd in de honingbij en al haar mooie pro-
ducten. De meeste bijenhouders hebben een brede 
belangstelling voor de ecologische samenhang in de 
natuur als een geheel. 

Om de biodiversiteit (variatie in soorten dieren en 
planten) te bevorderen is het plan ontstaan om op 
het terrein een ven te graven. Het gebied waarin de 
tuin ligt loopt af in de richting van de Kleine Dommel. 
Wanneer er droge periodes zijn, betekent dit dat het 
water wegloopt en het grondwaterpeil zakt. Door 
het aanleggen van een ven creëren we niet alleen 
een drinkplaats voor de honingbijen, solitaire bijen, 
andere insecten en vogels, maar zorgen we er ook 
voor dat het gebied wat langer nat blijft. Wij maken 
deel uit van een groot natuurgebied, dus het belang 
is groter dan onze tuin.

In 2020 diende de vereniging een plan in voor een na-
tuurlijke waterpartij bij Rabo Clubsupport. Daar werd 
een aardig bedrag mee opgehaald. Ook gemeente 
Eindhoven is bij de plannen betrokken. Het heeft 
even geduurd voordat het plan kon worden gereali-

seerd, maar op 10 november was het dan zover. Met 
behulp van 2 graafmachines is in 3 dagen tijd vakkun-
dig een ven en een heuvel op het terrein gecreëerd. 

De oevers van het ven bestaan uit een aantal ter-
rassen, waardoor er verschillende hoogtes ontstaan 
die al dan niet onder water komen. De oevers zullen 
worden beplant met inheemse plantsoorten die 
van water houden. Door het aanleggen van veilige 
vlonders zullen straks bezoekers (vooral ook kinde-
ren) vogels, kikkers, allerlei insecten, salamanders en 
stekelbaarsjes van dichtbij kunnen bewonderen.
Met al het materiaal dat is opgegraven is aan de rand 
van de tuin in de zuidoosthoek een heuvel aangelegd. 
De heuvel biedt uitzicht over het beekdal van de 
Kleine Dommel. Van het voorjaar zullen we de heuvel 
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inzaaien met een biologisch inheems drachtplanten-
mengsel. Langs de zijkanten kan de heuvel hier en 
daar worden voorzien van boomstronken, gestapelde 
stenen en wandjes van lemig zand, om nestmoge-
lijkheden te bieden aan allerlei insecten zoals de 
zandbijen en hommels.
Inmiddels is het ven alweer een maand oud en het 
waterpeil is al flink gestegen. We hebben in het zand 
langs het water al sporen gezien van een ree! 
We zijn nog op zoek naar een mooie naam voor dit 
nieuwe ven in Tongelre. Heb je een leuk idee, stuur 
dit dan naar ambrosius-eindhoven@hotmail.com. 
Voor de degene met de beste inzending staat een 
mooie pot honing klaar. Ben je nieuwsgierig en wil je 
het ven zelf ook een keer bewonderen: de bijentuin is 
elke zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur open. 
We kunnen ook altijd hulp in de tuin gebruiken. 
Natuurlijk is er ook honing te koop. 

Bekijk ook eens onze website: https://eindhoven.
bijenhouders.nl
Marjo van der Knaap

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

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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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 gooien de corona-maatregelen roet in het eten wat betreft alle activiteiten die we gepland hadden 
staan. Niettemin proberen we daar waar mogelijk activiteiten doorgang te laten vinden. Gezien de onze-
kerheid die de komende weken/maanden gaat brengen, raden we jullie aan om regelmatig de website te 
checken voor het laatste nieuws: www.orkacentrum.nl

(alles onder voorbehoud van de actuele corona-regels. 

Houd de website en de lichtkrant in de gaten!)

- Zaterdag 8 januari Troep Troopers vanaf 10.00 uur

- Zaterdag 8 januari Repair Café 12.00-17.00 uur

- Zondag 9 januari Nieuwjaarsreceptie 16.00-18.00 uur

- Woensdag 12 januari Cook4U (inschrijven via cook4u.

orka@gmail.com)

- Vrijdag 14 januari Bingo om 20.00 uur (iedereen wel-

kom, kaarten op de avond zelf te kopen)

- Woensdag 19 januari Taarten van Karin (inschrijven via 

de website via ‘Inschrijvingen’)

- Vrijdag 21 januari Vorka! (inschrijven via de website via 

‘inschrijvingen’) tot 20.30 uur, 

- Vrijdag 21 januari vanaf 20.30 uur Open Orka, iedereen 

is welkom!

- Zaterdag 22 januari Troep Troopers vanaf 13.00 uur.

Planning Orka Activiteiten januari 2022 

(wederom onder voorbehoud van mogelijke 
maatregelen)
- Zaterdag 5 februari Muziekavond! Vanaf 20.30 
uur is Orka open!
- Woensdag 9 februari Cook4U (inschrijven via 
cook4u.orka@gmail.com)
- Vrijdag 11 februari Bingo om 20.00 uur (ieder-
een welkom, kaarten op de avond zelf te kopen)
- Zaterdag 12 februari Repair Café 12.00-17.00 
uur
- Zondag 13 februari Vocal Café (zie website 
van Orka, graag tevoren aanmelden)
- Woensdag 16 februari Taarten van Karin (in-
schrijven via de website via ‘Inschrijvingen’)
- Vrijdag 18 februari Vorka! (inschrijven via de 
website via ‘inschrijvingen’)
- Vrijdag 18 februari vanaf 20.30 uur Open 
Orka, iedereen is welkom!

Planning februari 2022
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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!

Planning februari 2022

Zondag 9 januari is er bij Orka de Nieuwjaarsreceptie. Deze stond eerst gepland op 8 januari maar hebben 
we door omstandigheden moeten verzetten. Zondag de 9e dus. Vanaf 16.00 uur ben je welkom en proosten 
we op een goed, gezond en voorspoedig Nieuwjaar!

Nieuwjaarsreceptie
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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
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Dagbesteding Berckelhof
Dagbesteding in Berckelhof draagt ertoe bij dat men-
sen met ouderdomsproblematiek, langer zelfstandig 
thuis kunnen wonen. Dit doen we door middel van 
een gestructureerd activiteitenprogramma, met pro-
fessionele ondersteuning. 

Gebaseerd is op 4 pijlers:
1. Sociaal netwerk stimuleren en in standhouden, ter 
voorkoming van isolement.
2. Motorische ondersteuning om mobiliteit in stand 
te houden.
3. Zelfredzaamheid in standhouden zodat men zo 
lang mogelijk zaken zelf kan doen.
4. Geheugentraining om mentale/cognitieve achter-
uitgang te voorkomen en/of te vertragen.
Met een structureerde dagbesteding wordt ook 
ontlasting van mantelzorgers beoogd, waardoor het 
netwerk van de deelnemer ook draagkrachtig blijft.

Afhankelijk van de groepssamenstelling mogen oude-
ren met beginnende dementie of anderszins ouder-
domsproblemen deelnemen aan de dagbesteding. 
Dagbesteding in je eigen vertrouwde wijk, dicht bij 
huis, draagt bij tot netwerkversterking van de ouder 
wordende deelnemer.
 
Naast de 4 pijlers van dagbesteding, versterkt het op 
activiteiten palet, op basis van de ondersteunings-
behoefte, tot:
• Een zinvolle, aangename en doelmatige dag-invul-
ling.
• Ondersteuning van een evenwichtig dagritme.
• Ondersteuning van het voedingspatroon.
• Bevordering van sociale contacten.

Dagbesteding is een WMO (=wet maatschappelijke 
ondersteuning) product en toegankelijk met een 
WMO-indicatie.
Een indicatie is o.a. aan te vragen via de WijEindho-
ven generalisten.
Mocht vervoer naar Berckelhof een probleem zijn, is 
het ook mogelijk een vervoersindicatie via de genera-
listen aan te vragen.

De dagbesteding van Berckelhof is geopend op maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-16.00.
Afhankelijk van de indicatie en de plaatsingsmogelijk-
heid, kan er binnen 14 dagen gestart worden met de 
dagbesteding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Funda Kavak:
T 040-2331673  
M 06-34223063 of 
F.kavak@vitalisgroep.nl
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Wie zijn wij?
Een kleine groep vrijwilligers die het bestuur vormt van de begraafplaats 
Sint Calixtus in Tongelre.
Samen met een beheerder en een administratrice onderhouden en beheren wij de begraafplaats en willen er 
voor zorgen dat het een mooie, rustige plek is waar mensen graag komen om hun dierbaren te gedenken.
We komen gemiddeld 1 keer in de twee maanden op een middag bij elkaar om de stand van zaken te bespre-
ken. Dit neemt ongeveer twee uur in beslag. Daarnaast kan het nodig zijn dat we wat extra tijd in moeten 
zetten, maar dit is onregelmatig en natuurlijk altijd in overleg. 
Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen voor uitbreiding van ons bestuur. In het bijzonder een voorzitter en pen-
ningmeester.
Spreekt het u aan, neem dan contact met ons op om kennis met ons te komen maken.

Via E-mail:   secretariaat.calixtus@gmail.com
Telefoonnummer:  06-22976471

Of kom op woensdag een kijkje nemen op ’t Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, dan is Lilian (onze administratri-
ce) aanwezig op het Kerkwijkcentrum en zij kan u alle informatie geven over het reilen en zeilen van onze 
Stichting.

Namens het bestuur:
Mw. Fransje Rovers

Wij zijn op zoek
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momenten met
Hart, ziel en handen

We zeggen vaak tegen elkaar: “goed uiteinde!” en 
“de beste wensen” als het gaat om oud en nieuw. 
Het begin van het nieuwe jaar kun je ervaren als een 
drempel, om een nieuw jaar met frisse moed en 
nieuwe voornemens aan te gaan. Ik hou altijd wel 
van dat gesprek op zo’n gezellige oudjaarsavond met 
vragen als: “wat laat je achter van het oude jaar?” en 
“wat verwelkom je in het nieuwe jaar?”
Het gevoel, dat je op een drempel staat, is heel mooi. 
Dat je even bewust stilstaat, naar achteren èn naar 
voren kijkt. Waarvan ben je blij dat je het achter je 
laat? Ik kan me wel voorstellen dat je van alles van 
2021 graag achter je wilt laten. Maar er zijn zeker ook 
mooie dingen gebeurd, die je maar wat graag mee-
neemt naar 2022! En wat wil je dat er in het nieuwe 
jaar gaat gebeuren? Er zijn vast wel dingen die je wilt 
doen, plekken en mensen die je wilt ontmoeten, din-
gen die je anders aan wilt pakken. Of je wenst dat het 
met bepaalde dingen en mensen goed komt.

De Romeinse God Janus heeft twee gezichten, één 
kijkt naar achteren en één naar voren. Naar hem is 
de maand ‘januari’ vernoemd. En hij heet zo, omdat 
‘ianua’ deur betekent. Janus is de god van de deur, 
de drempel. Als je een deur open doet, kom je van 
de ene ruimte in de andere. Het is daar anders, een 
andere ruimte. Janus helpt je dus om door de deur 
te stappen. En de ‘ontmoeting’ met Janus brengt 

je dus bij jezelf. Want hoe langer ik met de twee 
eerder genoemde vragen bezig ben, hoe meer ik me 
realiseer: het is vaak echt aan mijzelf om iets ouds los 
te laten en iets nieuws te beginnen. Loslaten doe je 
niet zomaar en iets nieuws beginnen ook niet. Je kan 
wensen wat je wilt, maar je moet ook iets gaan doen, 
je handen uit de mouwen steken. Of een gelegen-
heid herkennen als die zich voordoet. En ook als je 
een wens hebt voor dingen en mensen die buiten je 
bereik lijken te liggen: je kunt in ieder geval de wens 
duidelijk benoemen en vasthouden. Wie weet wat er 
gebeurt?

Een ander prachtig beeld komt uit Ghana: de mythi-
sche vogel Sankofa. Sankofa vliegt vooruit, de toe-
komst tegemoet. Maar ondertussen kijkt zij achteruit, 
want zonder het verleden weet je niet wie je bent, 
waar je vandaan komt en waar je naartoe moet. In 
haar snavel houdt zij een ei. Het is de vrucht van het 
verleden. Al het mooie en goede van het verleden 
neemt zij als een zaad mee de toekomst in. Wie weet 
wat er uit komt? Wie weet wat er gebeuren zal? Toch 
een spannende onderneming, zo’n nieuw jaar.
Ik wens je in ieder geval toe: een gelukkig nieuw jaar! 

Feike Weeda
docent levensbeschouwing en voorganger in de Kapel 
Eindhoven

Twee vragen voor het nieuwe jaar
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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

Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 2 januari  10.00 uur ds Tjalling Huisman
Zondag 9 januari 10.00 uur ds Johan Beks  
Jeugdkerk
Zondag 16 januari 10.00 uur ds Tjalling Huisman
Zondag 23 januari 10.00 uur ds Tjalling Huisman 
Jeugdkerk
Zondag 30 januari 10.00 uur ds Margit van Tuijl
Zondag 6 februari 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 code check bij de ingang. De diensten worden ook 
gestreamd, zodat belangstellenden de dienst ook 
thuis kunnen meemaken.
• Inschrijven hoeft niet. De ervaring leert dat mensen 
uit zichzelf voorzichtig zijn en niet massaal komen.
• In het kerkgebouw bij verplaatsingen een 
mondkapje op te zetten en voldoende afstand te 
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: kom niet bij 
ziekteverschijnselen, houd afstand, geen handen 
schudden.
• 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/
Ontmoetingskerk zijn te volgen op de website
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen.

Kerkdiensten
- Zondag 2 januari, Epifanie
Er is een dienst van Schrift en Tafel, we delen weer 
glutenvrij brood en druivensap (afhankelijk van de 
corona maatregelen). Het Klein Vocaal, met o.a. Erik 
en Karin Kaashoek, zal een aantal delen van de liturgie 
zingen. We lezen over de wijzen uit het Oosten, die 
zoekers naar het kind dat hoop geeft en waardoor je 
hoop houdt.

- Zondag 9 januari, eerste na Epifanie
Vandaag is onze voorganger, ds Johan Beks, voormalig 
predikant van Eindhoven-Noord en nu met emeritaat. 

- Zondag 16 januari, tweede na Epifanie
We lezen het overbekende en mooie verhaal uit 
Johannes 2 over de bruiloft in Kana.

- Zondag 23 januari, derde na Epifanie
Op het leesrooster staat o.a. een stukje uit het 
evangelie van Lucas (4: 14 – 21). Jezus leest in de 
synagoge een stuk voor van de profeet Jesaja. Wat 
betekent dat goede nieuws voor ons persoonlijk?

- Zondag 30 januari, vierde na Epifanie
Fijn dat ds Margit van Tuijl, studentenpredikant / life 
coach in Eindhoven, in ons midden voorgaat!

- Zondag 6 februari, vijfde na Epifanie
We delen samen brood en druivensap in een dienst 
van Schrift en Tafel (afhankelijk van de corona 
maatregelen). De lezing is uit het evangelie van Lucas, 
Jezus roept zijn eerste leerlingen 
(Lucas 5: 1 – 11).
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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
• 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.

In onze kerk zijn gedoopt:
op 14 november Victor Roosen
op 5 december Avah Rodriguez.

Heilige missen met Kerstmis:
Doordat er voorlopig geen kerkelijke vieringen meer zijn 
na 17.00 uur,
vervalt de Nachtmis op 24 december om 21.00 uur.
Deze Plechtige Heilige Mis is daarom verplaatst naar 24 
december ’s middags om 15.30 uur.
Op 25 en 26 december is de Heilige mis beide dagen om 
9.30 uur;

Nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari en zondag 2 januari 
eveneens om 9.30 uur.
Houdt u voor actuele mededelingen ook de website 
zoals onderaan staat aangegeven in de gaten.

Overlijdensberichten:
In onze parochie is overleden Lowieke Visser in de 
leeftijd van 75 jaar. De uitvaart in onze kerk was 17
december jl.

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 delen met Kerstmis uitgebeeld door twee kinderen.



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

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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Tongelre
Nog an toe

Pasen 1918, de familie De Grady met vrienden Francois en Philippe Montus op
het bordes van het kasteel

Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: roodenboom@hetnet.nl

Deze nieuwe historische rubriek zal elke maand verzorgd gaan worden door 
bovenstaande auteurs. De eerste aflevering gaat over kasteel ’t Hof.

Het zijn vooral de verhalen over middeleeuwse kastelen, ridders en 
jonkvrouwen die velen aan zullen spreken. In Tongelre heeft menig persoon 
herinneringen aan het majestueuze door jonkheer Smits Van Eckart gebouwde kasteeltje.

Het volledige verhaal met historische foto’s staat in het boek “Tongelre nog an toe”, bladzijde 31 t/m 42.
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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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 Natuurbeheer in het Eckartse bos
Op 19 november werd door natuurbeheer van de 
gemeente Eindhoven een excursie georganiseerd in 
het Eckartse bos, in de volksmond beter bekend als 
“De Bochten”.                                                    
 

Een dertigtal personen had zich verzameld bij de 
waterzuivering. Onder leiding van Frans Verhagen, 
hoofd natuurbeheer van de gemeente Eindhoven 
en twee mannen van de bosgroep Zuid-Nederland 
wandelden we het bos in. We gingen vier plekken be-
zoeken waar onderhoud gepleegd gaat worden. Het 
uitgangspunt is het bevorderen van de biodiversiteit 
en het streven naar het oorspronkelijke landschap. 
Het waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.                                                                    
In het verleden hebben boeren de sloten gedempt 

ten behoeve van landbouwgrond, waardoor het oude 
landschap verdween. Om diversiteit te bevorderen 
is het noodzakelijk het water weer toe te laten.                                                                                                                                           
Er moeten bomen verdwijnen, o.a. de dominante 
Amerikaanse eik, om plaats te maken voor lagere 
begroeiing. Boomkronen laten te weinig licht door 
voor de begroeiing eronder.                                  
Nieuwe soorten die geplant worden zijn: Gelderse 
roos, boswilgen, hazelaars, vuilboom, elzen, rozen. 
Deze soorten zorgen voor bodemverbetering en vlin-
ders en bijen zullen straks hun weg ernaartoe vinden.                                                                                                                                          

Bomen die door storm omwaaien mogen blij-
ven liggen, omdat ze door rotting nieuwe natuur 
teruggeven. We zagen een omgewaaide beuk 
waar nog leven in zat, gezien het blad dat er-
aan groeide. De stronk is intussen een walhalla 
voor insecten en de braam slingert zich erom-
heen. Een bijensoort is hier ook al gesignaleerd.                                                                                                             
Van gesnoeid hout worden wallen opgeworpen waar 
dieren zich in kunnen verschuilen. Ook in de gras-
velden die niet gemaaid worden kunnen dieren zich 
schuilhouden.                                               

Bomen met een oranje stip worden omgezaagd 
en bomen met een pijl worden weliswaar ook 
omgezaagd, maar deze blijven liggen om nieuwe 
natuur te vormen. Soms worden bomen verwij-
derd die een gevaar kunnen zijn voor wandelaars.                                                                                                         
Het begint al te schemeren als we het bos uitwande-
len. De enthousiaste natuurmannen hebben ons deze 
middag veel geleerd over het belang van goed bosbe-
heer. Je gaat je ogen en oren nog meer de kost geven 
als je door het vertrouwde Eckartse bos wandelt. 

Ans Verheijen
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rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten september

t/m 17 december Nationale Natuurwerkdag 9.30 – 14.30 uur

zondag 9 januari Workshop kerstversiering maken 19.00 – 21.30 uur

zaterdag 15 januari Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zondag 23 januari 1,5 m2 sessie met CKE 11.00 - 12.00 uur

vr 28 t/m zo 30 januari Nationale Tuinvogeltelling Hele weekend

Planning activiteiten september

t/m 17 december Nationale Natuurwerkdag 9.30 – 14.30 uur

zondag 9 januari 1,5 m2 sessie met CKE 11.00 - 12.00 uu

zaterdag 15 januari Klusochtend 9.15 - 12.30 uur

zondag 16 januari Wasverwennerij 12.00 - 15.00 uur

zaterdag 22 januari Natuurwerkochtend 9.30 - 12.30 uur

Planning activiteiten september

za 25 en zo 26 december Gasterij en winkel Gesloten

di 28 t/m 30 december Oliebollen afhaal / verkoop 10.00 - 16.00 uur

vrijdag 31 december Oliebollen afhaal / verkoop 8.00 - 16.00 uur

zaterdag 1 januari Gasterij en winkel Gesloten

zaterdag 8 januari Natuurwerkochtend 9.30 - 12.30 uur

Door de toenemende coronabesmettingen en de nieuwe omikron-variant hebben we in december 
alle (binnen)activiteiten helaas moeten annuleren. Bij het schrijven van deze editie is het nog erg 
onduidelijk wat er in januari allemaal wel of niet mogelijk is. 
We blijven optimistisch en hopen dat onze koks nu eindelijk hun bijzondere kookkunsten kunnen 
laten zien tijdens de Wasverwennerij, en dat we kunnen genieten van twee mini-concerten georga-
niseerd door CKE.
In de laatste week van december gaat de beroemde Wasven-oliebollen-actie natuurlijk wèl gewoon 

door. Bestel deze lekkerste oliebollen van Eindhoven (en omstreken) op tijd! 

Rond de feestdagen
De Wasvenboerderij is in de kerstvakantie open, behalve op 1e en 2e kerstdag en op nieuwjaarsdag: dan zijn 
de Winkel en Gasterij dicht. 
Op 22, 23 en 24 december is de winkel geopend van 10-16 uur, zodat je nog kerstinkopen kunt doen. Wat te 
denken van een heerlijke kerststol, roomboter-amandelstaaf in de vorm van een geluks-hoefijzer, een spuit-
chocolade kerstboom of kerstkoekjes voor bij de biologische koffie. Leuk om zelf een kerstcadeau op maat 
samen te stellen! 
In de laatste week van het jaar zijn er natuurlijk weer onze overheerlijke oliebollen. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 
dinsdag 28 december tot oudjaar, iedere dag van 10 tot 16 uur, en op oudjaarsdag al vanaf 8 uur. 
Wil je ook proeven van al het lekkers rond de feestdagen? Je kunt het beste vooraf bestellen. Dat kan in onze 
winkel, of via online bestelformulieren op www.wasven.nl. 
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Opbrengst verkoop kerststallen-verzameling Joke van Geffen
Veel van de verzameling (miniatuur) kerststalletjes die de Ton-

gelrese Joke van Geffen beschikbaar stelde aan het Wasven, zijn 
verkocht! De opbrengst van zo’n € 250 komt ten goede aan onze 

zorgdeelnemers. 
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. In januari valt de 1e 
zaterdag op Nieuwjaarsdag, dus we verschuiven de natuurwerkochtenden 
naar 8 en 22 januari. Zoals altijd zijn er genoeg leuke en nuttige natuurklus-
sen 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 zaterdag 15 januari kun je komen helpen met klussen (timmeren, schu-
ren, schilderen e.d.). Samen klussen is namelijk kei-gezellig! Vanaf 9.15 uur 
staat de koffie klaar in de kas.

1,5 m2 sessies met CKE
Het Wasven organiseert in samenwerking met. Centrum 
voor de Kunsten Eindhoven  (CKE) een aantal mini-con-
certen op de zondagochtend. Op 9 en 23 januari vanaf 11 
uur presenteren lokale artiesten zich in de Gasterij, op een 
podium van 1,5 m2. Welke artiesten optreden is nog een 
verrassing. We maken ze bekend via onze sociale media 
en op onze website. De entree is gratis, maar reserveren 
is gewenst. Natuurlijk houden we rekening met de dan 
geldende coronamaatregelen. Wasverwennerij lunch

Onze plannen voor een 
Wasverwennerij ver-
rassingsdiner hebben 
we jammer genoeg al 
een aantal keer moeten 
uitstellen. Om zeker(-
der) te zijn dat het dit 
keer wèl door kan gaan, 
kun je nu op zondag 
16 januari vanaf 12 uur 
komen genieten van een 
uitgebreide 5-gangen lunch. Onze koks laten hun 
kookkunsten zien (en proeven!) met producten 
uit het seizoen, van eigen erf, en zoveel mogelijk 
biologisch. Natuurlijk houden we rekening met 
allergieën en dieetwensen. Alleen op reservering 
via de website, per email (gasterij@wasven.nl) of 
telefoon (040-7870707).

Iedere vogel telt, tel je mee? De Nationale tuinvogeltelling 
2022
Het laatste weekend van januari, van 28 t/m 30 januari, is er 
weer de Natoinale Tuinvogeltelling. Vorig jaar deden bijna 
200.000 mensen mee, en zij telden bij elkaar meer dan 2,5 
miljoen vogels! De huismus werd het meest geteld, gevolgd 
door de koolmees, de pimpelmees en de merel. In de om-
geving van het Wasven zat het ietsje anders: na de huismus 
en de koolmees kwamen de kauw en de turkse tortel het 
meeste voor, en pas daarna de pimpelmees en de merel 
(bron: Vogelbescherming).
Het Wasven telt dit jaar weer mee, jij ook? Tel één keer een 
half uur de vogels in je tuin en geef ze door aan de Vogelbe-
scherming. Met de informatie die hiermee wordt verzameld 
kunnen we de vogels beter helpen en beschermen. Kijk op 
tuinvogeltelling.nl hoe het werkt, en ook voor tips hoe je 
meer vogels in je tuin kunt krijgen. Iedere vogel telt!

Meer informatie 
Let op: alle activiteiten in dit overzicht zijn onder 
voorbehoud van coronavoorschriften. Op de 

website www.wasven.nl en op onze Face-
bookpagina @Wasven wordt het laatste 

(bijgewerkte) nieuws ook digitaal ver-
spreid. Je kunt je via de website ook 

abonneren op onze nieuwsbrief.
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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
Osteoporose
Osteoporose is een chronische aandoening waarbij  
‘botontkalking’ ontstaat. Voor veel mensen staat 
osteoporose gelijk aan een ouderdomsziekte.  De 
botmassa wordt minder en de structuur van het bot 
verandert, waardoor je sneller kans hebt op een bot-
breuk of inzakking van een wervel. 

Osteoporose komt 
voornamelijk voor bij 
mensen van 55 jaar en 
ouder (2/3 vrouwen 
en 1/3 mannen). Vaak 
is het aanwezig, maar 
merk je er nog weinig 
van. Het komt meestal 

tot uiting na een val, waarbij een pols-, heup- of 
wervelbreuk ontstaat. Als het goed is, wordt er naast 
de behandeling van de breuk tevens een Dexa-onder-
zoek gedaan, waarbij de botdichtheid wordt vastge-
steld. Dan zie je dat er een botverzwakking is, met 
een groter risico op botbreuken. 

Op het moment dat je bot verzwakt is heb je meestal 
geen klachten. Wel zie je dat je houding verandert. Je 
gaat voorover staan en komt uiteindelijk met gebogen 
knieën te staan om jezelf in balans te houden. De 
romp wordt korter.  Soms raken de onderste ribben 
je bekken. Je evenwicht wordt slechter. Osteoporose 
ontstaat vaak na de menopauze, onder invloed van 
medicatie (oa Prednison en corticosteroïden), erfe-
lijke factoren, voeding, laag gewicht (BMI<20)en  te 
weinig beweging.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de gevolgen van 
osteoporose  te beperken. Deze zijn in het dagelijks 
leven makkelijk in te passen  en helpen je verder om 
de kwaliteit van je botten zo optimaal mogelijk te 
houden.
• Medicatie in de vorm van vit D (800 IE per dag) en 
Calcium tabletten, 
• Min 20 min per dag daglicht buiten op je huid 
(gezicht en onderarmen)
• voldoende eiwitten ( 1 gr per kg lichaamsgewicht 
per dag) Dit bereik je met 4-5 porties zuivel per dag. 

• Gezonde voeding.  Informatie kun je vinden op de 
site van het Voedingscentrum (stichting Voedingscen-
trum Nederland). 
• Bewegen minimaal 150 min per week matig inten-
sief verdeeld over verschillende dagen en 2 dagen per 
week spierversterkende en botversterkende oefenin-
gen ( traplopen, sneller wandelen of rennen ( als dat 
goed gaat en geen problemen oplevert), een paar 
boodschappen dragen, lichte rugzak dragen tijdens 
het wandelen, dansen, traplopen)
• Spierkrachttraining (planken)
• Conditietraining (lopen, traplopen)
• Evenwichtsoefeningen (op 1 been staan en tan-
denpoetsen, wisselend van been)
• Tillen met rechte rug
• Rechte houding bij zitten en staan
• Vermijden van oefeningen waarbij je moet tillen 
met een gebogen rug met een draaibeweging

Bij vragen kun je altijd een afspraak maken met een 
van onze fysiotherapeuten.



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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Beste mensen
Met deze nieuwsbrief delen we u als team van 
de Begijnenhofgesprekken mee dat we hebben 
besloten te stoppen met het organiseren van onze 
bijeenkomsten.  

De langdurige coronaperiode heeft de gang naar 
onze zondagochtendgesprekken bij veel oude(re) 
en vertrouwde gasten gestaakt, maar als we goed 
kijken was de dalende lijn al eerder ingezet. 

Toen corona even minder speelde hoopten we een doorstart te kunnen maken op een andere locatie en met een aange-
scherpte invalshoek qua thema en vraagstelling, maar als we eerlijk zijn merken we dat het niet meer van harte gaat. De 
beweging is eruit. 

We hebben deze beslissing als team voor ons uit geschoven, we willen het eigenlijk niet, maar we moeten onder ogen 
moeten zien wat de situatie is en daar een conclusie uit trekken. En die is: stoppen. 

We stoppen met opgeheven hoofd. We hebben het goed gedaan al die jaren. Vijfenveertig jaar Begijnenhofgesprekken 
hebben veel gebracht en veel mensen een ‘boost’ gegeven in hun beleving van religie/spiritualiteit en samenleving. Maar 
de tijden zijn veranderd, de mensen ook en bovendien is er in het totale medialandschap veel divers aanbod op alle moge-
lijke terreinen. 

Het is raar om te stoppen en ook verdrietig. Voor ons als team was het inspirerend om dicht op de huid te zitten van wat 
ons als mens beweegt en richting geeft. 
Dank voor alle jaren waarin we elkaar mochten ontmoeten en begeesteren.

Team Begijnenhofgesprekken, 
Elly Spiertz, Marjolijn Sengers, Frank van de Poel, Johan de Jong, Ferdinand 
Borger
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T N A T I O N A L I T E I T S IJ L K A D
O N E F F E N S S I C U O N A M D G G R
E V R E D E S P R O C E S K G D R N W I
R O A A K O E T L E T H A S I E I I A N
I O B D P E E O U N D B T E E L V D W K
S R O M L S G N E U M A H M A N E I I E
T T B F A I O N D E R S C H A T T E N R
E V I IJ S L I D O E E H N T I T O L D G
N L G E T M K L I E T A U E E O R P S A
M O R S E E B Z H E A I L T N U E O T T
E E E A Z IJ N Z U U R O K A D E R R O L
N I N L E G I D N U K D R A A A O O O S
U E S I L N Z A A L V O E T B A L Z T S
D N T O E V E R T R O U W E N S E L IJ K

De overgebleven letters vormen een LAND IN AFRIKA

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 januari 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 ’Indonesie’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Ineke Swinkels, Donk 36

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

 Pagelaan woordzoeker 
januari 2022

AAIEN ECOLOGISEREN MENIE STUURHUT
AANHALING EMINENT MORSE TOERISTENMENU
AARDKUNDIGE GRENS NATIONALITEIT TOEVERTROUWE
AFDOENDE HEESHEID OEROS TORERO
ANEKDOTE INGEVING ONDERSCHATTEN TUSSEN
AORTA KANDIJ ONEFFEN VOORTVLOEIEN
AZIJNZUUR KLAMBOE OPLEIDING VREDESPROCES
BIJTEND KRATER RAPSODIE WENSELIJK
BLOEMBAK LASTEZEL REDACTEUR WERKLUNCH
DAKLIJST LICHTMATROOS ROKADE WINDSTOOT
DRINKER LORRE SLOOT ZAALVOETBAL
DRIVE MANOU SPEELFILM ZOENEN
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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!

WWW.TUIATHOME.NL/LUCILLE-ZIRKZEE
Brabis 4, 5641 JV Eindhoven  lucille.zirkzee@tui.nl

VIND DE VAKANTIE DIE BIJ JE PAST
Vakanties zijn belangrijk en natuurlijk wil je dat alles klopt. Wat daarvoor 
nodig is, is natuurlijk heel persoonlijk. Als reisadviseur van TUI at Home 
help ik je deskundig, snel en inspirerend. Uit het enorme aanbod van de 
Nederlandse en Duitse organisaties zet ik de beste mogelijkheden voor 
je op een rij, om samen de vakantie te vinden die helemaal bij je past.

 Boek veilig en vertrouwd    De beste deals speciaal voor jou
 Met de garanties van TUI   Online advies of op afspraak aan huis

AUTOVAKANTIES VLIEGTICKETS LAST MINUTESSTEDENTRIPS

ZONVAKANTIES RONDREIZEN & CRUISESVERRE REIZEN WINTERSPORT

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

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame


