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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

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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van de Redactie
De winter is voorbij. Het zachte 
winterweer, de wintertijd, de win-
terspelen, het is allemaal verleden-
tijd. Er wordt plaats gemaakt voor 
de lente en Pasen. Jammer dat de 
paaslelies al zijn uitgebloeid! Ze 
kleurden de bermen zes weken ge-
leden al mooi geel. Dit jaar waren 
het dus eigenlijk carnavalslelies! 
We gaan ze met Pasen missen. 
Geel is de Paaskleur. Gelukkig 
hebben we nog meer gele lente-
bloemen. We moeten nu daarmee 
tevreden zijn. 
Dus dit jaar geen narcissen om ons 
Paasfeest op te vrolijken,  maar 
we hebben nog wel Paaseieren 
en niet te vergeten de Paashaas. 
Zo’n Paashaas is toch eigenlijk een 
vreemd dier. Als we in plaats daar-
van een Paaskip zouden hebben, 
dan zou dat in combinatie met de 
Paaseieren logisch en begrijpelijk 
zijn. Maar laten we de Paashaas 
niet in een kwaad daglicht stellen 
want hij doet zijn werk perfect. 
Hij sjouwt rond met een mandje 
gevuld met gekleurde eieren die 

hij heel weloverwogen en vakkun-
dig op allerlei plekjes, liefst lekker 
buiten in de natuur, verstopt. Hij 
doet de jeugd daar bijzonder veel 
plezier mee. 
Op Paasmorgen worden er dan 
eieren gezocht, laten we hopen dat 
de zon dan meewerkt en jong en 
oud laat meegenieten. 

Dan wordt het: Een Vrolijk Paas-
feest
Dat wensen wij alle wijkbewoners 
toe. 
Tijdens het schrijven van deze tekst 
is het in Oekraïne nog volop oorlog 
en slaan Oekraïners massaal op 
de vlucht op zoek naar een veilig 
onderkomen. Wij zijn met hen 
begaan en natuurlijk zijn ze ook in 
Tongelre welkom. Zo hebben twee 
Oekraïense gezinnen onderdak 
gevonden in de Merckthoeve. Wij 
hopen dat ze na alle emoties en 
een dagenlange reis hier tot rust 
mogen komen!

Veel leesplezier! 
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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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Carte Blanche

Graag zag ik in het voortreffelijke wijkblad bij elke editie een arti-
kel over het telkens weer terugkerende probleem van moedwillig 
achtergelaten huisvuil bij de containers bij de nieuwe Lidl. Maar 
ook in de omtrek van het mooie pand ligt veel verpakkingsmateri-
aal van Lidlproducten. Het probleem van bruine ratten in de buurt 
is mede hierdoor aan het toenemen! Mijn contacten bij Cure en 
Gemeente Eindhoven geven aan dat het gedrag van de mensen in 
de wijken ook ter discussie staat, maar dat zij daar geen invloed 
op hebben. Dus beste redactie, graag meer aandacht voor dit 
probleem. De Troep Troopers is een prachtig initiatief maar terug-
kerende aandacht, bijvoorbeeld met foto’s en 
voorlichting is echt nodig.

Adrian Snoodijk

Noot van de redactie: een van de problemen 
met deze ondergrondse containers is dat de 
laadklep erg klein is

Zwerfvuil
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de wisselpen door
José Lavrijsen

Of ik een keertje de Wisselpen zou willen schrijven. 
Na enige twijfel heb ik ja gezegd: ik woon al 28 jaar 
in Tongelre en ben het wijkblad eigenlijk wel schat-
plichtig. 
Waar te beginnen? Mijn eerste baan was op een 
lagere school in Son en na 1 jaar ben ik overgestapt 
naar het Vormingswerk voor Werkende Jongeren in 
Eindhoven: onderwijs voor jongeren van 16 tot 18 
jaar, die nog één dag per week leerplichtig waren. Ik 
leerde Leo kennen, hij werkte ook in Eindhoven; we 
kochten ons eerste huis en gingen in Gestel wonen.

Geïnspireerd door de tijdsgeest en grote leiders en 
bepleiters van wereldvrede en de ontwikkeling van 
een wereldwijde gemeenschap, meldden we ons aan 
voor ontwikkelingswerk en in maart 1973 werden we 
uitgezonden naar Kenia. 
Onze standplaats was Kiambu, 15 km ten noorden 
van de hoofdplaats Nairobi. Leo werd bouwcoör-
dinator en later leraar Alg. Bouwkunde op het KIST 
( Kiambu Institute for Science and Technolgy), een 
middelbare technische school mét een administra-
tieve  opleiding. De school, werkplaatsen, studen-
tenhuisvesting en huizen voor de leraren moesten 
nog gebouwd worden, op het terrein van een 
koffieboerderij. De inkomsten daarvan waren voor de 
school. Het leerplan, toelatingstests en lesmaterialen 
moesten nog ontwikkeld worden en werkplaatsen, 
klaslokalen en huizen ingericht. Met vereende kracht 
van een zeer gedreven team van lokale en internatio-
nale docenten, instructeurs en andere medewerkers, 
was de opening van de school na 2 jaar realiteit. Wij 
hebben hier met heel veel plezier ruim 5 jaar gewerkt 
en gewoond, onze kinderen zijn er geboren, we heb-
ben er veel geleerd en goede vrienden gemaakt. De 
school is nog steeds een landelijk erkend en gewaar-
deerd opleidingsinstituut. 

Al die tijd werkte ik als SNV-er in Nairobi op het 
Nairobi Girls Centre: een interne 2-jarige opleiding 
voor kansarme meisjes van 14-18 jaar, een soort 
combi van huishoudschool en vormingswerk. Het 
doel was om met praktisch onderwijs en algeme-
ne basiskennis de kansen op de arbeidsmarkt en 
daarmee indirect hun financiële onafhankelijkheid te 
vergroten. 

Na een tussenjaar zijn 
we opnieuw uitge-
zonden, nu naar de 
Kaap Verdische Eilan-
den. Leo heeft daar 
2 jaar gewerkt, met 
als speerpunt scho-
lenbouw. Helaas is 
er in al die tijd geen 
enkele school ge-
bouwd. Partners mochten geen betaald 
werk verrichten: er was nauwelijks betaald werk voor 
de eigen mensen. Gelukkig kon ik vrijwilligerswerk 
doen binnen het Vrouwenwerk. 
Wonen en werken op een eiland in een van de 
toenmalig zwaarst getroffen Sahellanden (1 uur per 
dag water!) was een heel speciale ervaring. Elke dag 
zon en strand was heerlijk met twee kleine kinderen, 
maar na 2 jaar was het tijd om te vertrekken. 

Na weer een korte tussenperiode zijn we in februari 
1983 naar Harare, Zimbabwe vertrokken, voor een 
periode van 7,5 jaar.  De kinderen gingen hier naar 
een heel gemêleerde basisschool in de wijk en ik was 
al die tijd hun docent Nederlands! Ik werkte bij het 
Ministerie van Onderwijs op de afdeling Home Eco-
nomics. Met collega’s nieuwe leerplannen schrijven, 
examens en betaalbaar lesmateriaal ontwikkelen en 
landelijk training en bijscholing verzorgen voor do-
centen en schoolleiding. In mijn vrije tijd heb ik hier 
aan de wieg gestaan van de Nederlandse kinderbi-
bliotheek en later de Nederlandse School en was ik 
actief bij Fanaz, een landelijke instelling die voorlich-
ting gaf over voedsel en voeding.
Leo werkte voor Zimfep: Zimbabwe Foundation for 
Education with Production, een nieuw soort middel-
bare school, waarbij naast theorie praktisch onder-
wijs verplicht was voor alle leerlingen: landbouw, 
techniek en huishoudvakken. Deze scholen waren 
in eerste instantie bedoeld voor al die jongeren die 
tijdens de 13-jarige onafhankelijkheidsstrijd een 
onderwijsachterstand hadden opgelopen 
Een hele leerzame en vooral fijne, stabiele periode 
voor ons allemaal, in een nog relatief rustige op-
bouwperiode van Zimbabwe, in alle opzichten een 
prachtig land met een enorm potentieel. Helaas is 
het in de jaren negentig snel bergafwaarts gegaan. 
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de wisselpen door
José Lavrijsen

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.

We hebben samen veel gereisd en zijn in 1990, via 
een rondreis in Australië en Thailand, teruggekeerd in 
Eindhoven. Nu om te blijven, een nieuwe fase.
De kinderen gingen naar de middelbare school op het 
Augustinianum; een grote overgang. Leo is na een 
kort studieverlof gaan werken als projectleider in de 
bouw, eerst bij 2 aannemers en de laatste 10 jaar bij 
Van Aken Architecten. Ik ben na de opleiding voor 
Volwassenenonderwijs en NT2 gestart in het volwas-
senenonderwijs, dat later met het mbo fuseerde tot 
het ROC Eindhoven (nu Summa College).  

In januari 1994 verhuisden we naar Koudenhoven, 
Tongelre, een nieuw stadsdeel voor ons. Voor de eer-
ste wegwijs zorgde het wijkblad Rond ’t Hofke. De 3 
boeken van Tonny van den Boomen over Tongelre ga-
ven verdere verdieping en meer recent ook de mooie 
series van de redactie over de omgeving Muschberg 
en d’oude school. Het wijkblad informeerde ons over 
de actiegroep “De Beuk Erin” die de monumentale 
beukenlaan en daarna de 
boerderij ‘t Wasven in ere 
heeft hersteld. Een geweldig 
initiatief; we koesteren deze 
parel en we hebben hier 
zelfs onze 40-jarige bruiloft 
gevierd.
De kinderen vlogen uit en 
gingen studeren; ik ook: HKP 
+ Hogere Kaderopleiding 
Pedagogiek met Onderwijs-
kunde en management als af-
studeerrichting. Ik stapte over 
naar het MBO bij de nieuwe 
opleiding Onderwijsassis-
tent met veel uitdagingen: 
leerplan- en examen ontwikkeling, gecombineerd 
met lesgeven, stage- en teambegeleiding. Ik heb er 
met ontzettend veel plezier tot aan mijn pensioen ge-
werkt en sloot daarmee ruim 40 jaar in onderwijsland 
af. Onderwijsmens in hart en nieren.
Vanuit het motto “Iedereen maakt op enig moment 
gebruik van vrijwillige diensten en biedt ook een 
passende vrijwillige wederdienst”, hebben we dat 
hier ook gedaan.
Leo werd coach van het hockeyteam van de meisjes 
en voorzitter van de stedenband Eindhoven - de Vaal. 
Ik werd secretaris van de werkgroep ProAfrika, waar-
over ik in 2011 door dit wijkblad ben geïnterviewd. 
ProAfrika heeft in die tijd een middelbare school in 

Uganda uitgebreid met een aantal werkplaatsen voor 
machinale houtbewerking, de inrichting verzorgd en 
docenten opgeleid. Het project loopt, op z’n Ugan-
dees, en ProAfrika heeft zich na ruim 10 jaar opge-
heven. In die tijd werd ik ook collectant voor KWF 
Tongelre en al snel coördinator. Hierdoor heb ik heel 
Tongelre en vooral veel fijne, gedreven mensen leren 
kennen; een enorme verrijking. 

Ongeveer gelijktijdig met mijn pensioen, kregen we 
in korte tijd vier kleinkinderen en daarmee begon ook 
het oppassen. Wat hebben we daarvan genoten. Nu 
ze alle vier op de basisschool zitten, is ook die peri-
ode weer afgesloten en beperkt zich het oppassen 
tot klaarstaan bij calamiteiten, studiedagen, gezellige 
logeerpartijtjes en vakanties. Voorlezen via videobel-
len en helpen bij thuisonderwijs in coronatijd vond ik 
super.
Ook in de eigen wijk en omgeving was en is er vol-
doende gelegenheid voor vrijwillige inzet. Leo heeft 

als bouwcoördinator zijn bijdrage 
geleverd aan de realisatie van het 
Bijna Thuis Huis “Latesteyn” in Nue-
nen, een volledig door vrijwilligers 
gerund hospice. Nu is hij daar nog 
met een heel team wekelijks actief in 
het bos en de tuin. Ik ben gastvrouw 
bij ZorgSamen Buurt Koudenhoven 
op de maandelijkse koffieochtend, 
lid van het wijkteam AED Koudenho-
ven, deelnemer aan “Adopteer een 
straat” en sinds kort ook lid van het 
team Buurtpreventie. Eén ochtend 
per week lees ik op Spilcentrum De 
Boog met peuters en kinderen uit de 
onderbouw, in het kader van Samen 

Thuis in Taal. 
Naast familie, werk en vrijwilligerswerk is er gelukkig 
steeds tijd geweest voor reizen, andere hobby’s en 
sociale contacten. We sporten, fietsen en wandelen, 
genieten van goede films bij de filmclub van het Nat-
lab en ik van mijn literaire leeskring.

Het zal duidelijk zijn: we vervelen ons niet, voelen 
ons thuis in Tongelre en hopen hier nog lang te 
kunnen blijven wonen. Een fijne wijk in een uniek 
buitengebied, waar we met z’n allen heel zuinig op 
moeten zijn. 

Ik geef de wisselpen door aan Maurice Leltz.
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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!

STARTEN 
MET BELEGGEN?

 Eindhoven, Klein Tongelreplein 4 



Op 10 april messen slijpen op Sectie C voor onderzoek 
naar hersenstamkanker!!!
Sten (8 jaar) en zijn vader slijpen messen voor donaties. Deze donaties gaan allemaal naar het Prinses Maxima 
Oncologisch Centrum te Utrecht naar het onderzoeksteam van dr. Dannis van Vuurden.         

De broer van Sten, Wies, is in 2020 overleden aan de gevolgen van dipg/hersenstamkanker. Sten wil graag met 
het messen slijpen bewerkstelligen dat er onderzoek gedaan kan worden naar deze ziekte, om uiteindelijk tot 
een levensreddende behandeling te komen. Wil je het onderzoek steunen en heb je botte messen? 

Mail naar stenmessenslijper@gmail.com voor het maken van een afspraak of volg Sten op instagram (sten-
demessenslijper) waar de slijpdata voorbijkomen. Heb je geen botte messen, maar wil je wel het onderzoek 
steunen? Zie onderstaande QR code. 

10 APRIL GAAN WE MESSEN SLIJPEN OP SECTIE-C van 12.00 uur tot 
16.00 uur. 

Scherpeindje & Sten De Messenslijper gaan keihard hun best doen om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum 
voor nog beter onderzoek door dr. Dannis van Vuurden naar hersen-
stamkanker.                  

Wies, de grote broer van Sten, is net als Tijn Nagellak overleden aan 
deze vreselijke ziekte. Er worden ook weer nagels gelakt! We eren alle 
kinderen op die dag.

SECTIE-C opent die dag de deuren van de *communi-
ty!! U kunt een kijkje komen nemen “achter de scher-
men” van designers, ambachtslieden, kunstenaars, 
makers, toneelgezelschappen en bij Onterft Goed (kunsthal).                                                                                                                                      
*vrijwillige deelname – dus niet alles is open. Nieuw op C is horeca-
bedrijf OST+. Zij verzorgen de innerlijke mens en een gedeelte van 
uw besteding gaat uiteraard naar ’t goede doel. Overal komen QR 
codes te hangen om vooral GUL te doneren. Liever geen cash. 

Onterft Goed heeft een aantal werken te koop van één kunstenaar. 
De opbrengst gaat in ’t geheel naar www.maximaalinactie.nl. 
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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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Dagelijks contact
Vindt u het ook zo prettig om elke dag even iemand te spreken? Het hoeft geen lang gesprek te zijn, maar in 
de ochtend even persoonlijk contact zodat iemand weet dat u ‘s morgens goed bent opgestaan en dat alles 
oké is. Of zodat het opgemerkt wordt, als u bijvoorbeeld eens valt. Want ben nou eerlijk: als u alleen woont 
kan dat zomaar gebeuren. 
Precies daarvoor heeft het Rode Kruis Contactcirkels. Als u deelneemt aan zo’n Contactcirkel wordt u  iedere 
dag op een vast tijdstip gebeld Als het niet lukt om contact met u te krijgen, alarmeert de cirkel uw contact-
persoon om even een kijkje bij u te nemen. U wordt dus niet zomaar vergeten.

Voorkomen van noodsituaties
De Contactcirkel is vooral gericht op het voorkomen van noodsituaties. Dat het ook helpt tegen eenzaamheid 
is een mooie bijkomstigheid. In de 30 jaar dat Lien, (één van de vrijwilligers) dit werk doet, maakte ze één 
keer mee dat iemand ’s nachts zijn heup gebroken had, en twee keer dat iemand in zijn slaap was overleden. 
“Gelukkig dat wij er waren!  Het raakt je, want je bouwt toch een band met de deelnemers op!”

“Het bevalt uitstekend!”
Eén van de deelnemers kwam met de Contactcirkel in aanraking nadat haar man overleed. Door zijn ziekte en 
opname in een verpleeghuis voelde mevrouw zich eenzaam. Hoewel zij zelfstandig woont en veel bezigheden 
heeft, miste zij toch een dagelijks contact. Het geeft haar ook een veilig gevoel in geval van een noodsituatie, 
die gelukkig nog nooit voorkwam. “Het bevalt mij uitstekend, die telefoontjes!”

Wilt u ook deelnemen? 
Neem contact op met het Rode Kruis Brabant-Zuidoost via 040-2443311 of contactcirkel.brabantzuidoost@
rodekruis.nl 

De Contactcirkel Rode Kruis Brabant-Zuidoost
Tekst: Nicolette van Heesch

Beste Vrienden,

Op dit moment dank ik God dat Hij mij naar deze mooie plek, naar Nederland, naar Eindhoven en naar de Sint 
Jorisparochie heeft gebracht.
Ik ben Arockia, 47 jaar oud en Norbertijn van de Abdij van Jamtara in India.
Ik heb 7,5 jaar gewoond en gewerkt in Tilburg in de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok.
Per 1 februari ben ik hier benoemd als kapelaan.
Ik hoop dat ik met de genade van God en de steun van Pastoor Wilmink 
en het pastorale team u allen op alle mogelijke manieren als kapelaan van 
dienst kan zijn.
Ik ken mijn beperkingen in de taal maar ik ga mijn uiterste best doen om 
mijn Nederlands te verbeteren zodat wij elkaar goed kunnen verstaan en 
begrijpen en samen kunnen werken.
Als ik het goed doe, moedig mij dan aan alstublieft en als ik een fout maak, 
corrigeer mij dan alstublieft, zoals u uw kinderen en kleinkinderen verbe-
tert. Ik voel me nog jong en sta open om van jullie allemaal te leren. 
Laten wij samen werken en bidden om getuige te zijn van Christus.

Nieuwe kapelaan stelt zich voor
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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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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: Aleks Veldhoen
Dit winterkoninkje leek, met zijn staartje als dirigentstokje,de maat aan te willen geven

Foto: Karin Louwers
Een kikker laat zich zien in het Wasven

Foto: Aleks Veldhoen
Keep



Tongelrese
Natuurwijzer
Nieuwe poelen

Een nieuwsgierige das heeft de poel ook al ontdekt
In het buitengebied van Tongelre, in de Bogten, zijn 
afgelopen winter 2 nieuwe poelen gegraven voor 
amfibieën. Maar daar maakt niet alleen deze groep 
beestjes gebruik van. De natuur regelt het verder 
zelf wat er op af gaat komen. Zaden waaien erin of 
komen met poten van bijvoorbeeld eenden mee en 
zullen daar kunnen ontkiemen.
Libellen en andere waterminnende insecten vinden 
ook de poel en zullen deze ook gebruiken om zich te 
kunnen voortplanten. 

Poel met stronkenwand met allerlei holtes om weg 
te kruipen voor amfibieën en veel meer.

De poelen waren nog geen week klaar of er stonden 
al pootafdrukken van reeën die er hebben gedron-
ken. En een nieuwsgierige das heeft de poelen ook 
al ontdekt. 
De pootafdrukken (prenten) in het schone zand 
verraadden ook zijn bezoek. 
Er stonden ook afdrukken van een reiger, maar het 
zal ‘m tegenvallen, want vis zal er nog niet inzitten, 
wat eigenlijk ook niet de bedoeling is van dit soort 
watertjes.

Bijzondere salamander
De bewoners uit de Karpen kennen ‘m al. Maar de 
bewoners van Koudenhoven, aan de rand van de 
Bogten die wellicht een vijver in de tuin hebben, 
kunnen zomaar ook bijzondere salamanders in 
hun vijver hebben waarvan ze geen weet hebben. 
Dan gaat het om de kamsalamander. De poelen in 

de Bogten zijn namelijk ook aangelegd voor deze 
bijzondere salamander. Wilt u er zeker van zijn of 
deze beschermende tuinbewoner in uw vijver leeft, 
dan kunt u mij een mail sturen, voor vragen, of om 
het eventueel te onderzoeken. De mail sturen naar 
natuurwerkgroep@wasven.nl. 
Bellen op tel. nr. 0611178637 mag ook.

Kamsalamanders in cuvet om ze te bekijken

De natuur kan opnieuw beginnen
Bij de Collseweg aan de andere kant van Tongelre, 
Urkhoven, zijn twee poelen verlegd. Maar waarom 
dan? 

De poelen waren geïnfecteerd met een exoot. Het 
waternaaldkruid ofwel watercrassula (volgens Heu-
kels’flora is het watercrassula), afkomstig uit Austra-
lië. Dat is een soort vetplant die drie groeivormen 
kent. De landvorm, een vorm op de waterbodem en 
een vorm die in de bovenste waterlagen groeit.
Het is een geïmporteerde vijverplant die zich snel 
in de Nederlandse natuur heeft verspreid. Een inva-
sieve soort noemt men dat. Een klein stukje wat van 
deze plant overblijft groeit gewoon aan. Wat men 
gedaan heeft, is dat met het zand uit de nieuwe te 
graven poel, de oude poel, met al het watercrassula, 
heeft gedempt. Als het goed is, zijn we die exoot 
daar dan kwijt en kan de natuur opnieuw beginnen 
met het inrichten van deze poel.
Van tevoren is de poel natuurlijk leeg gepompt en 
zijn de amfibieën eruit gevangen.
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Watercrassula

Oók nog eens biodiversiteit verliezen
Het probleem wordt veroorzaakt doordat mensen 
denken dat ze het goed doen om waterplanten uit 
de vijver, maar ook vissen of waterschildpadden uit 
het aquarium los te laten in een poel of watertje in 
de natuur. Het is onwetendheid, maar het heeft wel 
grote gevolgen voor de biodiversiteit, wat ook nog 
eens hoge kosten met zich meebrengt om het uit-
eindelijk te moeten gaan bestrijden. Watergangen 

en vennen groeien dicht met het watercrassula of 
andere exoten; of onze populaties van verschillende 
amfibieën en waterinsecten worden behoorlijk be-
dreigd door soorten vijvervissen die hier van nature 
niet thuis horen. 

Het is toch jammer dat we op deze wijze óók nog 
eens biodiversiteit verliezen. 
Gooi de waterplanten dus altijd in de GFT bak als je 
er vanaf wil!

Voor uitheemse dieren en vissen altijd eerst de die-
renopvang raadplegen, dus nooit zomaar loslaten in 
de vrije natuur: voorkomen is beter dan genezen.
Tijdens dit schrijven, begin maart, zijn de meeste 
amfibieën al aan het trekken naar de poelen, of-
schoon de temperatuur toch wel laag is. 
Daar in de poelen wordt gezorgd voor hun nakome-
lingen. De lente is begonnen

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Op SALTO-school ’t Karregat is sinds een paar maan-
den Qrabbl actief. Qrabbl is een organisatie die 
gelooft in de kracht van creativiteit, juist bij kinde-
ren van 4 tot 12 jaar. Ze kijken open naar de wereld 
en onbevangen naar zichzelf. Qrabbl brengt ze in 
aanraking met de meest uiteenlopende vormen van 
creativiteit.
In groep 8 hadden ze kortgeleden deze ervaring met 
Qrabbl:
Er zijn 3 onderdelen bij Qrabbl:
- Met erwten en tandenstokers een bouwsel maken
- Papieren bekers stapelen
- Met houten platen een toren maken. 

Met de erwten 
en tandenstokers 
kan je heel veel 
bouwsels maken. 
Bijvoorbeeld: een 
brug, kabelbaan, 
huis, toren, glij-
baan en veel meer 
leuke dingen. 
Met houten platen 
moet je proberen 
om zo hoog moge-
lijk te bouwen. Met 
dikke en dunne 
platen. Je begint 
met 2 dikke platen 

en dan een dunne erop en dan ga je steeds door 
totdat hij omvalt. 
De papieren bekers stapelen:
Je moet met bekers bouwen: bijvoorbeeld 3 bekers 
en dan 2 en dan 1, maar dan zoveel en hoog mogelijk 
en dan op het laatst het leukste stukje omgooien.
Een tip is om de beker niet in een rechte lijn te 
maken, doe het vierkant of in een cirkel en de bekers 
moet je op een perfecte manier stapelen anders kan 
hij makkelijk omvallen. 

Geschreven door: Feyza en Kaylee, groep 8 Cheeta’s

Qrabbl  
Wij hebben afgelopen vrijdag een les gehad van 
Qrabbl. Daar kwam meneer Joris ons lesgeven over 
bouwinstructies. We kregen eerst theorieles. Daar-
na kregen we leuke vragen die we moesten beant-
woorden. We moesten een mindmap maken over 
een speeltoestel dat we wilden ontwerpen. Daarna 
hebben we met satéprikkers en doorgekookte erwt-
jes een constructie gemaakt. Toen we daarmee klaar 
waren, werden er groepjes gemaakt en de ene groep 
moest met zoveel mogelijk bekers een toren zien te 
maken. De tweede groep moest houten plankjes zo 
stapelen dat de houten plankjes als een toren bleven 
staan. Kortom het was erg gezellig, en een leuke dag. 
Dus als de school besluit om het nog een keer te 
doen stemmen we daarvoor in! 
 
Geschreven door Guusje en Lieve, 
groep 8 Cheeta’s 

van de
Scholengemeenschap
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Zwerfafval Kindcentrum De Boog
1. Waarom doen we het? Omdat de wijk dan schoner wordt. Wij ruimen elke maandag de wijk op. En wij 
willen dat de natuur gezond en mooi blijft en we doen er 30 minuten over om de wijk schoon te maken. 
En kunnen jullie a.u.b het afval in de prullenbakken doen? Plastic in de plasticbak en papier in de papier-
bak en rest in de restafvalbak. Wij vinden de meeste afval bij de Jumbo en bij de struiken en op straat.                                                                                                                                          
2. Hoelang doen we dit al? Sinds november 2021 zijn we begonnen.                                                           
3. Hoe vinden wij het om dit te doen? Best leuk! Want we krijgen 
frisse lucht. Help de zee a.u.b., we moeten de dieren beschermen! 
Want de dieren eten het afval op en dan gaan de dieren dood en 
dat is zielig.    
4. Hoe vaak is de zak gescheurd? 3x! En gooi je afval niet op straat 
want wij ruimen nu al jullie troep/afval op! Dus a.u.b. stop daar-
mee! 

Groetjes Kindcentrum De Boog!

Wij, team CasimirTech van de First Tech challenge, hebben geweldig nieuws! Zaterdag 12 februari kregen wij 
te horen dat wij naar Amerika mogen! We zijn één van de twee teams uit Nederland die naar het wereldkam-
pioenschap gaan. Dit jaar was het kwalificeren hiervoor iets anders dan normaal, aangezien de laatste Neder-
landse wedstrijd uitgesteld was. Daarom hebben we een pitch moeten maken, waarin wij vertelden waarom 
wij dachten dat we naar Amerika zouden moeten gaan. En het is gelukt! Dit jaar is het 3e jaar op rij dat we 
naar Amerika mogen. Voorgaande jaren ging dit niet door vanwege covid, maar dit jaar ziet het er naar uit dat 
we mogen gaan. De komende tijd zijn wij dus hard bezig met voorbereiden. Naast de robot verbeteren, zijn wij 
hard aan de slag om zo veel mogelijk sponsoren te zoeken zodat het mogelijk is om naar Amerika te gaan. 

Mocht je ons willen helpen met een kleine bijdrage? Ga dan naar onze Gofundme pagina https://gofund.
me/0c0f59a1. Wil je ons met een groter bedrag helpen, neem dan contact met ons op (casimirtech.ftc@
gmail.com). We kunnen dan samen naar onze sponsorpakketten kijken om te zien wat we voor elkaar kunnen 
betekenen.

CasimirTech naar Amerika
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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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Jan van Rooij

Heike 30
5641 LG Eindhoven

+31 6 149 059 45

info@aavanrooij.nl

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier
Accountancy en fiscale dienstverlening
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Nieuws uit het algemeen bestuur van 23 februari
Woensdag 23 februari 2022 heeft het algemeen bestuur in de ver-
gadering Bas Peeters als nieuw dagelijks bestuurslid benoemd. Bas 
Peeters is direct gestart in zijn nieuwe functie. Daarnaast benoem-
de het algemeen bestuur David van den Hout als nieuw lid en de 
heer Ton Spitsbaard tot externe voorzitter van de Rekenkamercom-
missie. Lees meer.
Het algemeen bestuur nam ook besluiten over Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen:

Waterschap De Dommel zet scherp in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Waterschap De Dommel maakt zich hard voor een toekomstbestendige leefomgeving. Dit doen we uiteraard 
door goed te zorgen voor ons water. Maar we kijken ook breder naar klimaat en energie. Het algemeen be-
stuur heeft nu een visie voor Klimaat & Energie aangenomen.

Aanpak Klimaat & Energie 
In plannen uit 2017 stelden we ons het doel om de energietransitie in de regio te stimuleren. Daarnaast 
beschreven we de wens om in 2025 een energieneutraal waterschap te zijn. Met de hoeveelheid duurzame 
energie die we nu produceren verwachten we in 2025 voor 69% energieneutraal te zijn. Geplande verbeterin-
gen nemen we hier al in mee.  

De Dommel gaat dit doen door:
1. Zelf de leiding te nemen voor de ontwikkeling van zonne-energie. We investeren in projecten en blijven 
open staan voor lokale energiecoöperaties.
2. Verantwoorde inzet van terreinen op rioolwaterzuiveringen en stukken grond in het buitengebied voor 
zonne-energie.
3. Onderzoeken van deelname aan duurzame energieprojecten van anderen.

Doel is de helft minder CO2-uitstoot in 2025 
In plannen uit 2017 stelden we ons het doel om onze CO2-voetafdruk in 2025 50% kleiner te maken. Hiervoor 
voeren we CO2-reductiemaatregelen door. Dit doel is vorig jaar groter geworden: naar een klimaatneutraal 
waterschap in 2050.

Sinds 1 januari 2022 kopen we duurzame elektriciteit in uit Nederland. Dit zorgt ervoor dat onze CO2-voetaf-
druk veel kleiner is. In 2025 verwachten we dat onze CO2-voetafdruk op minder dan 20% uitkomt. De aan-
dacht verschuift dan naar het halen van de langetermijndoelstellingen. Elke vier jaar komt De Dommel met 
een plan. Hierin staan maatregelen beschreven om de uitstoot van broeikasgassen (CO2, lachgas en methaan) 
met 20% te verminderen. We houden de grootte van onze totale CO2-voetafdruk steeds in de gaten. We willen 
onszelf op zijn laatst in 2030 certificeren op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Aan het einde van dit jaar 
verwachten we niveau 3 van de CO2-Prestatieladder te halen. 

De Dommel gaat sturen op CO2-reductie bij aanbestedingen. Ook gaan we ons eigen groengas gebruiken voor 
verwarming van gebouwen en gebruik van onze bedrijfswagens.

Voor Maatschappelijk Verantwoord ondernemen werken we ook aan andere onderwerpen, namelijk biodiver-
siteit, circulaire economie en sociale relevantie. 
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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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De Loostraat rond het jaar 2000 geschilders door René Vogels, een van de bezorgers van ons wijkblad

Hallo. Ik help je graag 
jouw natuurlijke weg 

te vinden.

Heb jij een voedingsvraag?
Weten hoe je gezonder kunt gaan eten?

Heb jij klachten, waarbij voeding
je wellicht kan helpen?

Ik ben Joyce Kos, 
natuurvoedingskundige. 
Neem contact met me op via mail 
of mijn website. Zie je graag.

info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl
joycekosnatuurvoedingskundige.nl  
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Gezellige filmavond
Op vrijdag 15 april organiseren we weer een gezellige 
fi lmavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

•  Kosten € 2,50 incl. koffi e of thee met wat lekkers bij 
binnenkomst én in de pauze

•  Aanmelden kan per direct via e-mail aan 
fi lmraadhuis@gmail.com

• Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

’Frida’ (2002) is een biografi e van de wereldberoemde 
Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo, die de pijn 
van een zware handicap en haar turbulent huwelijk 
uitdrukte in haar werk. Tot en met 18 april staat het 
Drents Museum in het teken van deze bijzondere 
vrouw tijdens de tentoonstelling Viva la Frida

Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond: 
13 mei en 17 juni.

KOM 
JE 

OOK?

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

Paasbrunch
2e Paasdag 18 april van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, sma-
kelijke en sfeervolle paasbrunch in ’t Oude 
Raadhuis. 
Kosten € 7,50. De zaal is open om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 20 maart 
bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.30 en 11.30 
uur of even bellen tussen 9.30 en 11.30 uur.

GEEF JE 
SNEL OP, 

WANT VOL 
IS VOL!

Fietstocht
Zondagmiddag 24 april fi etsen voor jong 
en oud. Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur. 
Deelname € 2,00 p.p. Kinderen t/m 13 jaar 
gratis. Fietsroutes van 20 t/m 30 km.
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten 
en kunnen er spelletjes worden gedaan. 
Deelname op eigen risico.
Voor vragen en/of telefonisch aanmelding 
040 – 281 17 37 (tussen 9.30 en 11.30 uur)
of via e-mail raadhuis-evenementen@
kpnmail.nl.

DEELNAME 
OP EIGEN 
RISICO!

Iedere dinsdag koffieuurtje!
In september zijn we begonnen met het koffi euur-
tje op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur. Een beetje 
hetzelfde als wat we op de donderdag al doen.
Tot nog toe is het (corona?) geen overweldigend 
succes, daarom willen we het nog een keer een 
booster geven!
Dus mocht je zin hebben om met wat buurt-
genoten te kletsen dan staat de koffi e klaar!
Onze gastvrouwen zullen jullie met hun mooiste 
lach ontvangen.

Avondwandelvierdaagse 
Tongelre!

We gaan weer wandelen!
De 24e Avondwandelvierdaagse door ons mooie 
Tongelre. Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen 
en de kuiten gesmeerd?
’t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse 
onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond 
Nederland van 17 tot en met 20 mei 2022.
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen wor-
den zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km. 
De offi ciële wandelmedaille wordt uitgereikt indien 
men 3 avonden heeft gewandeld en minimaal 
5 km per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en 
met groep drie, na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woens-
dag 11 mei tussen 18.00 en 19.30 uur zijn de 
inschrijfkosten € 3,50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
bij ’t Oude Raadhuis.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 7 en 21 april 2022.
Aanmelden kan via telefoonnummer  040-2811737 
(tussen 9.30 en 11.30 uur) of via onze website 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl/rijbewijskeuringen. 
De kosten bedragen 36 euro. Contant betalen; er 
kan niet worden gepind. 

DOE
MEE!
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Gezellige filmavond
Op vrijdag 15 april organiseren we weer een gezellige 
fi lmavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

•  Kosten € 2,50 incl. koffi e of thee met wat lekkers bij 
binnenkomst én in de pauze

•  Aanmelden kan per direct via e-mail aan 
fi lmraadhuis@gmail.com

• Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

’Frida’ (2002) is een biografi e van de wereldberoemde 
Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo, die de pijn 
van een zware handicap en haar turbulent huwelijk 
uitdrukte in haar werk. Tot en met 18 april staat het 
Drents Museum in het teken van deze bijzondere 
vrouw tijdens de tentoonstelling Viva la Frida

Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond: 
13 mei en 17 juni.

KOM 
JE 

OOK?

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

Paasbrunch
2e Paasdag 18 april van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, sma-
kelijke en sfeervolle paasbrunch in ’t Oude 
Raadhuis. 
Kosten € 7,50. De zaal is open om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 20 maart 
bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.30 en 11.30 
uur of even bellen tussen 9.30 en 11.30 uur.

GEEF JE 
SNEL OP, 

WANT VOL 
IS VOL!

Fietstocht
Zondagmiddag 24 april fi etsen voor jong 
en oud. Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur. 
Deelname € 2,00 p.p. Kinderen t/m 13 jaar 
gratis. Fietsroutes van 20 t/m 30 km.
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten 
en kunnen er spelletjes worden gedaan. 
Deelname op eigen risico.
Voor vragen en/of telefonisch aanmelding 
040 – 281 17 37 (tussen 9.30 en 11.30 uur)
of via e-mail raadhuis-evenementen@
kpnmail.nl.

DEELNAME 
OP EIGEN 
RISICO!

Iedere dinsdag koffieuurtje!
In september zijn we begonnen met het koffi euur-
tje op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur. Een beetje 
hetzelfde als wat we op de donderdag al doen.
Tot nog toe is het (corona?) geen overweldigend 
succes, daarom willen we het nog een keer een 
booster geven!
Dus mocht je zin hebben om met wat buurt-
genoten te kletsen dan staat de koffi e klaar!
Onze gastvrouwen zullen jullie met hun mooiste 
lach ontvangen.

Avondwandelvierdaagse 
Tongelre!

We gaan weer wandelen!
De 24e Avondwandelvierdaagse door ons mooie 
Tongelre. Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen 
en de kuiten gesmeerd?
’t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse 
onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond 
Nederland van 17 tot en met 20 mei 2022.
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen wor-
den zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km. 
De offi ciële wandelmedaille wordt uitgereikt indien 
men 3 avonden heeft gewandeld en minimaal 
5 km per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en 
met groep drie, na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woens-
dag 11 mei tussen 18.00 en 19.30 uur zijn de 
inschrijfkosten € 3,50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
bij ’t Oude Raadhuis.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 7 en 21 april 2022.
Aanmelden kan via telefoonnummer  040-2811737 
(tussen 9.30 en 11.30 uur) of via onze website 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl/rijbewijskeuringen. 
De kosten bedragen 36 euro. Contant betalen; er 
kan niet worden gepind. 

DOE
MEE!
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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

Wenkbrauwen met henna is een techniek om de wenkbrauwen op te vullen 
en daarmee ook de uitstraling van het gezicht te verbeteren.

Zelfs mensen die al micropigmentatie of permanente make-up lieten aanbrengen, 
kunnen geholpen worden met deze techniek om de kleur te doen herleven.

Henna is een plantaardig natuurproduct dat ideaal is om de huid en de haren onbeschadigd 
mee te verven. Henna Brows blijft 2 weken op de huid en tot wel 6 weken op de haartjes.

Beautysalon Esmay vindt u bij Van der Heijden kappers
’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764

www.vanderheijdenkappers.nl/schoonheidssalon
U vind ons ook op facebook www.facebook.com/beauty-salon-esmay

Esmay is de specialist in Henna Brows!

BEFORE AFTER
VOOR EEN AFSPRAAK

BEL
040-2812764

HENNA BROWSEr bestaan geen excuses meer om geen mooie 
wenkbrauwen te hebben!
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Ingrediënten 
voor 6 personen

- 1 dl witte wijn
- 1 el citroensap
- 30 jakobsschelpen, schoonge-
maakt
- 1 kop peterselie
- 2 teentjes knoflook, fijngehakt.
- 1 ons bacon
- 30 gr boter, gesmolten
- zout en zwarte peper
 - Metalen of in water gelegde 
houten stokjes
 
Saus:
- 1 uitje, fijngesnipperd.
- 2 el witte wijnazijn
- 80 ml kookroom
- 1 tl maïzena.

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1 In een pannetje wijn en citroensap verhitten.
De jakobsschelpen hierin 1 à 2 min. pocheren tot ze net niet glazig meer zijn. 
Laten uitlekken en vocht opvangen.
2 Peterselie en knoflook in ca. 30 sec. in keukenmachine fijnhakken.
Uitspreiden op een plat bord en de jakobsschelpen erdoor rollen.
3 Snij de bacon in reepjes van ca. 5 cm. en rol ze op.
4 Rijg aan de stokjes de jakobsschelpen met de bacon ertussen.
De spiesjes bestrijken met de gesmolten boter en bestrooien met peper en 
zout.
5 Saus:
In een pannetje de uisnippers verwarmen in de azijn en 80 ml. van het 
kooknat van de jakobsschelpen. In ca. 5 min. laten inkoken tot nog ongeveer 
2 el vocht over is.Maïzena door de room roeren en aan het mengsel 
toevoegen. Op laag vuur al roerend aan de kook brengen. Van het vuur halen 
zodra de saus dik wordt. Warm houden.
6 De spiesjes onder een voorverwarmde grill leggen en 4 à 5 min. roosteren 
tot de bacon gaar is. Regelmatig draaien.

Lekker met pasta of op een bedje rijst.
De warme saus er in een schaaltje bijgeven.

Tip:
De spiesjes en de saus kun je van tevoren klaarmaken en in de koelkast 
bewaren. De saus op een laag vuur opwarmen en de spiesjes vlak voor het 
opdienen roosteren.
Variatie:
In plaats van jakobsschelpen kun je ook stevige witvis nemen, die je in blokjes 
snijdt.

                                            Eet smakelijk en fijne Paasdagen!

Clasine

Spiesjes met jakobsschelpen

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524
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t

activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Open Orka
We zijn alweer een tijdje open en ook deze activiteit staat nog in zijn kinderschoenen, vandaar dat we hem 
even voor jullie uitlichten.
Elke 3e vrijdag van de maand na “ Vorka” (gezellig samen koken en eten), zijn we met “Open Orka” vanaf 
20.30 uur geopend. Op deze avonden is iedereen welkom en is de entree gratis. Er staat een tafeltennistafel 
en een tafelvoetbalspel waar je even je energie kwijt kunt voor een potje tafeltennis en/of tafelvoetbal. 
Maar wat dacht je van sjoelen, het spel uit grootmoeders tijd, wie durf jij uit te dagen? Of een potje darts? 
Of sluit je aan bij de laddercompetitie. Daarnaast hebben we een kast vol spelletjes waar je gebruik van 
kunt maken. Maar ook als je gewoon gezellig onder het genot van een drankje aan de bar een praatje wil 
komen maken. Ontmoet nieuwe mensen en geniet van een ongedwongen gezellige avond! 
Wij vertrouwen erop dat we jullie binnenkort zien!

Op de website van Orka (www.orkacentrum.nl) vind je nu ook de activiteitenkalender voor de periode tot 
aan de zomer. Surf naar de website en klik op “activiteitenkalender” voor een compleet overzicht. Er kan 
altijd onvoorzien iets veranderen, dus houd website en facebookpagina in de gaten. 

Activiteiten bij Orka

Wanneer:  
• 2e Paasdag, maandag 18 april van 11.00 - 12.30 uur.
Waar:   
• Verzamelen vanaf 10.45 uur bij Orka, dan de zoektocht naar de familie Paashaas in het park. De Paasha-
zen bedenken vast weer een spelletje waarbij je een paasei kunt verdienen. Om 12.00 uur verzamelen we 
weer bij Orka waar we afsluiten met een eierbingo! Om 12.30 uur is het afgelopen.
Voor wie:   
• Voor iedereen die mee wil doen, vooral leuk voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (wel even van 
tevoren een kaartje kopen i.v.m. de inkopen van de Paashaas).
Kaartverkoop:
• Kaartjes kosten € 1,50 per deelnemer die paaseieren wil 
verzamelen.
Verkoop op:
• dinsdag 5 april van 19.00 - 21.00 uur bij Orka, Broekakkerse-
weg 1
• woensdag 6 en vrijdag 8 april op het schoolplein van Basis-
school ‘t Karregat
• maandag 11 en dinsdag 12 april van 16.00 - 19.30 uur aan de 
deur op Laar 8 bij Annemarie.

Ga je 2e Paasdag mee op paastocht en op zoek naar de familie Paashaas?
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t Zondagmiddag 1 mei Muziekmiddag waarbij oude tijden herleven!
We gaan terug in de tijd met een korte documentaire over ’t Karregat, die wordt ingeleid door Mister 
Karregat himself: Hans Muskens. Vanaf 13.30 uur zal de film meermaals gedraaid worden. Ook zullen we 
alle oude documentatie die we geërfd en gevonden hebben over de bouw en ontwikkeling van de roem-
ruchte wijk Geestenberg met jullie delen. Misschien is een mondkapje voor de stof nog even wijs :) Laten 
we heerlijk teruggaan in de tijd. En heb je nog verhalen uit die tijd? Kom langs en deel ze met ons en 
elkaar!

Orka Ontmoet is de wekelijkse lunch bij Orka op 
woensdagmiddag van 12.00 tot uiterlijk 14.00 uur. 
Kom gezellig een keer mee lunchen voor een gezellig 
praatje en een heerlijke verse lunch, bereid door 
onze bevlogen vrijwilligsters!
Kosten van de lunch zijn € 3,- 
per persoon.
We hopen je snel een keer te 
zien!

Bakske doen is gewoon lekker (bij)buurten met 
wijkgenoten onder het genot van een bakje koffie 
en wellicht een lekker drankje.
Voor wie? Iedereen uit de wijk.
Wanneer? Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 
ca. 22.00 uur.
Interesse? Gratis toegang, je kan dus gewoon een 
keer aansluiten.

Orka ontmoet je graag! Bakske doen

Taarten van Karin is weer gestart. Maak een taart 
voor iemand anders waarvan jij vindt dat hij of zij 
het verdient! Dat kan je vader of moeder zijn, je 
broer of zus, een buur, een wijkgenoot, opa of oma, 
of wie dan ook. Dit doe je samen met een aantal van 
onze vrijwilligers en onder begeleiding van 
een heuse banketbakker! 20 april is de 
eerstvolgende. 
Inschrijven kun je via de website van 
Orka!

Taarten van Karin

We gaan lekker verder met 
onze Bingo-avond! De kosten 
van deze bingo zijn 5 euro 
per persoon inclusief 1 
consumptie (koffie/thee). Dus wil jij hierbij aanwezig 
zijn, schrijf je dan in via www.orkacentrum.nl en klik 
op “inschrijven”. Dan hopen wij jou/jullie op 8 april 
te zien. Wees er snel bij want de vorige editie zat in 
no time vol!
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!

Bingo!

Troep Troopers Eindhoven is een wijkinitiatief van 
buurtgenoten om de wijk zwerfafvalvrij te maken en 
om buurtgenoten op een ongedwongen manier te 
leren kennen. Slogan: Samen Troep 
Troopen? Gewoon Doen!    9 april van 
10.30 – 12.15 uur kun je meehelpen. 
Aanmelden kan via troeptrooper-
seindhoven@gmail.com.

Troep Troopers

Zaterdag 9 april kun je je kapotte elektrische ap-
paraten weer ter reparatie aanbieden bij de mensen 
van Repair Café. Zij zullen jouw apparaat bekijken 
en proberen te repareren. De service is gratis, maar 
een kleine bijdrage is gewenst, maar niet verplicht, 
voor de aankoop van materialen. Bij Orka van 13.00 
tot 16.00 uur.

Repair Café 

2 april is er weer de Muziekavond bij Orka. Wat we precies gaan doen laten we nog even in het midden. 
Maar… we denken aan een karaoke-avond. Zouden jullie hier interesse in hebben? Laat een berichtje achter 
via het contactformulier op de website. We houden je op de hoogte via de website en onze facebookpagina!

Muziekavond



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



29

Pleeggezin gezocht voor Mathijs waar hij mag opgroeien
De 12-jarige Mathijs woont tijdelijk in een zorggezin (kortdurende 
opvang). Omdat hij niet meer bij zijn ouders kan gaan wonen, is Com-
binatie Jeugdzorg op zoek naar een warm pleeggezin in de omgeving 
van Helmond of Eindhoven waar Mathijs mag opgroeien.

Mathijs
Mathijs is een vrolijke en gezellig jongen. Hij gaat naar groep 7 in het regulier onderwijs en doet het goed op 
school. Mathijs is heel behulpzaam, houdt van gamen en spelen met Lego. Hij heeft ADHD en zijn sociaal-emo-
tionele ontwikkelingsleeftijd ligt rond de 8 jaar.

Wat voor gezin zoeken ze voor Mathijs?
Voor Mathijs zoeken ze een pleeggezin in de omgeving van Helmond of Eindhoven waar hij mag opgroeien. 
Een gezin dat hem structuur kan bieden met duidelijke en consequente opvoeder(s), zodat hij zich veilig kan 
voelen en waar hij alle liefde en aandacht krijgt die hij nodig heeft. 
Het is belangrijk voor Mathijs dat hij vanuit het pleeggezin het contact met zijn vader en moeder kan voortzet-
ten. Mathijs heeft een hamster en die wil hij graag meenemen naar zijn nieuwe woonplek.

Ben je of ken je het pleeggezin voor Mathijs?
Spreekt het profiel van Mathijs jou aan? Of ken je mensen waarvan je denkt dat zij hem een passende plek 
kunnen bieden? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein van Combinatie Jeugdzorg, 
telefonisch via 040 245 1945 of per e-mail: kgw@combinatiejeugdzorg.nl.

Meer weten over pleegzorg?
Via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl kun je een informatiepakket aanvragen of je opgeven voor een 
informatieavond. De eerstvolgende is op dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur bij Combinatie Jeugdzorg, 
Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze avond komt ook het anonieme profiel van Mathijs aan bod. 

De ouders van Mathijs hebben toestemming gegeven om deze oproep te plaatsen. I.v.m. privacy is zijn naam 
gefingeerd en is de foto een stockfoto. Zijn verhaal is wel echt.
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paulvangemert.nl

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

Foto Ans Verheijen - Prunusweelde bij Vlindertown

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
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momenten met
Hart, ziel en handen

31

Zie uit naar de Heer
en houd dapper stand
wees moedig van hart 
en vertrouw op Hem.

(Psalm 27)

Het voorjaarszonnetje probeert de winterkou te 
verdrijven. Nat en waterkoud was de winter. Maar 
het zonnetje laat de vogels zingen, het bloed tintelen 
en de krokussen laten als een van de eerste hun kleur 
zien.
Maar met de komst van meer licht wordt ook de 
schaduw scherper. Wie licht ontsteekt, maakt scha-
duw. Dat gebeurt niet alleen met licht, dat is met 
alles in ons leven. Waar leven is, daar is dood. Waar 
goedheid is, daar loert het kwade. Waar vrede is……
Met die schaduw doel ik op de humanitaire crisis 
in Oekraïne. Beelden van slachtoffers, vluchtende 
mensen, gezinnen die afscheid moeten nemen van 
elkaar. Maar ook beelden en verhalen van solidariteit, 
protesten tegen deze zinloze oorlog, acties om hulp 
aan de gevluchte personen en gezinnen te bieden en 
wat al niet meer. Hartverwarmend! 

Onderstaande brief van Etty Hillesum (1914 -1943) 
is zeer indringend. Deze jonge Joodse vrouw ziet 
de oorlogsellende om haar heen en sluit haar ogen 
niet. Ze ziet dat mensen monsterlijke ruïnes van 
elkaar kunnen maken, maar ze blijft in vertrouwen 
God zoeken. Etty blijft licht zoeken in de wereld vol 
schaduwen.

Het is nauwelijks te verwerken
en te bevatten, God
wat uw evenbeelden op deze aarde
elkaar allemaal aandoen
in deze losgebroken tijden.
Maar daarom sluit ik mij niet op
in mijn kamer, God.
Ik blijf alles onder ogen zien
en wil voor niets weglopen.
Van de ergste misdaden
probeer ik iets te begrijpen en te doorgronden,
en ik probeer altijd weer de naakte,
kleine mens op te sporen,
die dikwijls niet terug te vinden is
in de monsterlijke ruïnes
van zijn zinloze daden.
Ik zit oog in oog met uw wereld, God,
en ik ontvlucht de realiteit niet…
en ik blijf uw schepping prijzen,
ondanks alles.

Met het feest van Pasen in het verschiet hoop ik voor 
ons allen: kracht en moed, dat niet de schaduwkan-
ten van het leven de overhand krijgen. Niet de dood 
en geweld, maar het leven!

Rob Kosterman.

De schaduwkant van het bestaan
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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 3 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman 
Schrift en Tafel
- Zondag 10 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Donderdag 14 april 19.30 uur ds Tjalling Huisman 
Witte Donderdag
- Vrijdag 15 april 19.30 uur ds Tjalling Huisman 
Goede Vrijdag
- Zaterdag 16 april 22.00 uur ds Tjalling Huisman 
Paaswake
- Zondag 17 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman 
Pasen
- Zondag 24 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Zondag 1 mei 10.00 uur Lieuwe Wijbenga Schrift en 
Tafel

Kerkdiensten 
Op zondag 24 april is er om 10.00 uur een zangdienst, 
waarin we samen vele bekende en een paar nieuwe 
liederen zullen zingen.
Het thema is Hoop. Er zal een korte overdenking zijn 
over het thema en een paar verhalen, maar we gaan 
vooral veel samen zingen.
U / je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen!

Tot Pasen is er elke zondag een vesper om 17.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. In een korte viering wordt 
toegeleefd naar het Paasfeest.

Musical “Kaïn, zwerver in de oerverhalen”
Een groep van 40 enthousiaste en bevlogen mensen 
wil u graag deze musical presenteren. 
Met vierstemmige koorzang, een fantastische muzika-
le begeleiding en uiteraard levensecht toneel wordt 
het verhaal tot leven gebracht. Willemijn van den 
Berg verzorgt de muzikale leiding. Agnes Dorr, Dicky 
Zeilstra en Ineke Nieuwenhuizen staan voor de regie. 

De musical is geschreven door Gerard van Midden en 
Gerard van Amstel.
De productie van deze uitvoering wordt mogelijk 
gemaakt door brede steun vanuit de Protestante 
Gemeente Eindhoven.

In deze musical staan de oerverhalen centraal: 
Genesis 1 t/m 11. Kaïn speelt de hoofdrol. Hij zwerft 
door de verhalen en komt elke keer in een andere rol 
terug. Zo zien we hem bij de Toren van Babel, de Ark 
van Noach, de strijd van de godenzonen, natuurlijk 
samen met zijn broer Abel, met Adam en Eva. Ook het 
scheppingsverhaal zelf komt aan de orde.
Via Kaïn komen existentiële vragen langs. Vragen die 
hij verbindt met wat hij in de verhalen meemaakt en 
met ervaringen uit zijn eigen leven. Het publiek zal 
ervaren dat de zwerver Kaïn iemand van alle tijden is.
Beleef het mee in “Kaïn, zwerver in de oerverhalen”. 

We nodigen ieder van harte uit om dit indringende 
verhaal mee te beleven:
Johanneskerk 2 april om 15:00 uur en 19:00 uur
Ontmoetingskerk 9 april om 15:00 uur en 19:00 uur 
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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 verantwoordelijk-
heid van Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberich-
ten 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.

Diensten in de Goede Week en met Pasen:
10 april Palmzondag om 9.30 uur;
14 april Witte Donderdag Eucharistieviering om 19.00 
uur;
15 april Goede Vrijdag om 15.00 Kruisweg en om 
19.00 uur Kruisverering
(mogen bloemen meegebracht worden);
16 april Paaszaterdag Eucharistieviering om 21.00 uur;
17 april Paasfeest om 9.30 uur.

Op 20 februari jl. zijn in onze kerk gedoopt, Jace en 
Devon van Soest.

Op 25 februari jl. heeft de uitvaart plaatsgevonden 
van Leny van de Koevering-van der leegte.

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 (Parochiecen-
trum Sint Joris).

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl

De uitvoering duurt ruim 2 uur en kent een pauze. Toegang 
is vrij; na afloop is een deurcollecte om gemaakte kosten te 
dekken. We hopen op een stevige ondersteuning.

U komt toch ook?
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd vierden we een 
dienst van Schrift en Tafel. Daarbij hadden we onderstaande 
bloemschikking.
De lezing op deze zondag was Lucas 4: 1-13: De verzoeking in 
de woestijn.
De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten 
die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om 
gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de 
grassenstructuur zijn tarwearen gestoken, als verwijzing naar 
die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst. De 
primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symbo-
liseert in deze schikking datgene waar het om gaat.



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

De IJzeren Man
De IJzeren Man is een kunstmatige plas en werd omstreeks 1910 gegraven voor
zandwinning ten behoeve van onder meer de aanleg van het nieuwe station
Eindhoven dat in 1912 werd geopend, en de spoorlijn Eindhoven-Weert, die in
1913 tot stand kwam. De naam is een verwijzing naar de graafmachine gebruikt
voor de zandwinning. Deze werd in de volksmond de IJzeren Man genoemd.
Vanaf 1917 werd de plas in gebruik genomen als natuurzwembad. Het was een Gemeentelijke Zweminrichting 
met door een hekwerk streng gescheiden dames- en herenbad. Pas in 1929 kreeg de plas de officiële status 
van gemeentelijke openluchtzwembad. Rond het zwembad werd in 1930 een park aangelegd naar ontwerp 
van architect D.F. Versteeg. Meerdere foto’s zijn te zien in het boek Tongelre oh Tongelre blz. 204-205
en in boek Tongelre nog an toe blz. 192 – 196.
...

Door: A. van den Boomen en Y. Henderson
E-mail: roodenboom@hetnet.nl
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IJzeren man ±1939. Dolle waterpret

Zwemles met hengel en haak in de vijftiger jaren Graafmachine “De IJzeren Man” in volle glorie. 
Foto is rond 1915 genomen door H. Reufel.



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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‘Och vrouw Gilsing, dat is toch 
schoon dat ge uwe pasgeboren 
zoon naar onze parochieheilige 
Martinus hebt genoemd. Ze-
ker omdat hij op de naamdag 
van Martinus, 11 november, is 
geboren?’ 
Pastoor Van Amstel komt 
kijken naar de nieuwe paro-
chiaan.
Ons moeder ligt nog bij te 

komen van de zware strijd om mij op 
de wereld te zetten. Naar verluidt heeft deze worste-
ling enkele dagen geduurd en is ze enkele keren ‘van 
d’r eigen gegaan’. Maar wat wil je ook met tien pond 
nieuwe Tongelrenaar. Ze is er ‘vreed’ blij mee, maar 
moet de pastoor teleurstellen. 
‘Nee meneer pastoor, hij is naor ’n bruur van onzen 
Antoon (zo noemt ze ons vader altijd) genoemd. Zie-
de, meneer pastoor, onzen Tini is onze vijfde en alle 
opoes en opa’s zijn al vernoemd, dus nu is heeroom 
aon de beurt.’
Pastoor Van Amstel is teleurgesteld, hij stamelt wat, 
staat op en spreekt de historische woorden: ‘ik doe 
efkes op boer Rovers aan, daar heeft ook ‘n koei ge-
kalfd.’ De pastoor stapt op zijn damesfiets en rijdt de 
Loostraat af. Misschien heeft Rovers het kalf wel naar 
St. Martinus genoemd, wie weet.

Zo begint mijn leven. Mijn geboorteplek is door-
drenkt van de Heilige Martinus. De Martinuskerk, de 
Martinusschool, het Martinusgilde, god weet welke 
konijnenfokvereniging nog naar hem is genoemd. En 
ik, Martinus, op de elfde-van-de-elfde geboren, ben 
naar een lekenbroeder genoemd. Geen stoere vent 
in een rode mantel die op elf november voor ons 
huis aan de Loostraat van zijn paard stapt, maar een 
oom die gekleed in een zwarte jurk van zijn dames-
fiets stapt en een kop koffie komt drinken. Hij heeft 
ook nog de gelofte van armoede afgelegd, dus een 
cadeautje zit er niet aan.

Geen Sint Martinus dus op mijn verjaardag. Maar dat 
verandert als ik voor de eerste keer mijn verjaardag 
op de Martinusschool vier.
Al een paar dagen voor die heuglijke dag heb ik het 
aantal leerlingen in mijn klas geteld, ik kom tot 23. 
De dag voor mijn verjaardag loop ik naar de winkel 
van Ida en Pieta Saris, ‘de Saor’, op ‘t Hofke. Ida 
telt keurig 23 toffees af en doet ze in een papieren 
puntzakje. Nog een Kwatta voor de juffrouw en de 

traktatie is compleet. ‘Ons mam vraogt of ge ’t op wilt 
schrijven’. ‘Dè’s goed jeungske’, zegt Ida.
De volgende dag zit ik in de klas jarig te zijn. 
Ik mag mijn medeklasgenoten ieder een toffee geven. 
De juffrouw krijgt de Kwatta. Het ‘lang-zal-hij-leven’ 
duurt niet lang, want wordt overstemd door tromge-
roffel. 
Is dat tromgeroffel voor mij? Wordt mijn verjaardag 
op school met muziek gevierd? 
Alle leerlingen gaan keurig in de rij, klas voor klas, 
naar de speelplaats. Het getrommel komt dichterbij. 
Daar marcheert het St. Martinusgilde, ‘de guld’, door 
de poort de speelplaats op. 
Voor mij, omdat ik jarig ben? 
Aan het einde van de stoet torent St. Martinus op zijn 
paard boven iedereen uit.
Midden op de speelplaats wordt een toneelstuk 
opgevoerd. Uit het niets komt een man, in lompen 
gekleed, struikelend naar St. Martinus die hoog te 
paard zit. Hij valt bij het paard op de knieën en vraagt 
een aalmoes. Martinus, ook niet te flauw, trekt zijn 
zwaard, snijdt een stuk van zijn mantel en geeft die 
lap stof aan de bedelaar. 
Hij zou een goede patroonheilige van mantelzorgers 
zijn. Maar dat terzijde. 
De voorstelling is nog niet afgelopen. De tromme-

laars gaan weer aan de slag en de vendeliers draaien 
met hun vlaggen. Ze halen allerlei kunsten uit. De 
vlaggenstok in de ellenboog, op de voet, in de nek. 
Ze zwaaien net zo lang tot de vlag is opgerold op de 
stok. Dan vertrekt de stoet weer. Waarschijnlijk naar 
café Linders, tegenover de kerk, want vendelzwaaien 
maakt dorstig en vanavond is het daar ook teeravond. 
De ‘guld’ is dus niet speciaal voor mij uitgerukt, maar 
Sint Martinus is wel op mijn verjaardag geweest. 
Ik krijg die avond een chocoladebol van bakker Kees 
van Woensel en een glaasje ranja. Daar kan ik ook 
weer een jaar op teren. 

Tini Gilsing

De teleurgestelde pastoor en Sint Martinus 
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rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten september

zaterdag 2 april Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 9 april Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zondag 10 april Veldschuurverkoop / brocantemarkt 10.00 – 13.00 uur

zaterdag 16 april Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

17 en 18 april Vega-paasbrunch v.a. 11.00 uur

22 t/m 24 april Wasverwennerij v.a. 17.00 uur

zondag 24 april Wasven Festival 12.00 – 17.00 uur

En alweer gooide corona roet in het eten. Ditmaal zorgde de omikron-variant ervoor dat onze 
gasterij moest sluiten en veel activiteiten in januari niet konden doorgaan. Inmiddels worden de 
dagen alweer wat langer en is er buiten gelukkig genoeg te beleven. Kom gezellig samen werken in 
de natuur tijdens de natuurwerkochtenden, er is meer dan genoeg ruimte om goed afstand te kun-
nen houden. Of maak met je huisgenoten een fijne wandeling, met een koffie-, thee- of gluhwein-
to-go ter afsluiting (di t/m za 10-16 uur). Zodra het weer mag gaan we natuurlijk metéén weer leuke 
activiteiten organiseren. Kijk op onze website of de social media voor het laatste nieuws.

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. 
Zoals altijd zijn er genoeg leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Was-
venboerderij. Wie mee wil helpen is van harte welkom op zaterdag 2 en 16 april. 
We verzamelen zoals altijd 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, dus ook op 9 april, kan er weer lekker geklust wor-
den (timmeren, schuren, schilderen e.d.). Samen klussen is namelijk kei-gezellig! 
Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Veldschuurverkoop / brocantemarkt
Natuurbeheer en -behoud kosten natuurlijk tijd, maar soms ook geld. Geld voor 
gereedschap, machines, brandstof en plantmateriaal. Dat geld moet ergens van-
daan komen. Daarom organiseren de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep een 
veldschuurverkoop. De opbrengst komt ten goede aan de natuur in Tongelre.
Wat verkopen we daar? Zinken bakken, wasketels, bloempotten, overtollig ge-
reedschap, kruidenplanten voor in de bakken, frambozenstruikjes, wormenmest, 
brocante en nog veel meer. Ook kun je informatie krijgen over ons vrijwilligerswerk in de Tongelrese natuur.
De verkoop is op zondagochtend 10 april van 10.00 tot 13.00 uur bij de Veldschuur tegenover de Wasvenboer-
derij. Zien we elkaar dan? De koffie is klaar! 
Vega-paasbrunch
Op 1e en 2e Paasdag (17 en 18 april) serveren wij in de Gasterij een 
Paasbrunch. Dit jaar gaan we geheel vegetarisch! Zoals u van ons 
gewend bent, is de brunch met de beste biologische ingrediënten van 
het seizoen bereid, en zoveel mogelijk uit onze eigen tuinderij. 
De brunch start om 11.00 uur. Reserveren via de website, per email 
(gasterij@wasven.nl) of telefoon (040-7870707). 
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Wasverwennerij
Om onze gasten te laten genieten van de kookkunsten 

van onze koks organiseren we op 22, 23 en 24 april vanaf 
17.30 uur weer de Wasverwennerij. Dit is een verrassings-

menu met producten uit het seizoen, van eigen erf, zoveel 
mogelijk biologisch en groente in de hoofdrol (met keuze uit 

vlees, vis of vegetarisch). Verrassend lekker duurzaam dus.  
Uiteraard houden we rekening met allergieën en dieetwensen. 
Reserveren via de website, per email (gasterij@wasven.nl) of telefoon 
(040-7870707).

Wasven Festival
Door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties zijn in 2015 zeventien 
duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) afgesproken 
om van de wereld een betere plek te maken. In de Brainportregio Eindhoven hebben 
bedrijven, waaronder het Wasven, een verklaring ondertekend om met deze doelen 
aan de slag te gaan. De duurzame doelen waarvoor het Wasven zich inzet zijn:
- waardig werk en economische groei (SDG 8)
- duurzame leefgemeenschap (SDG 11)
- verantwoorde voedselproductie en -consumptie (SDG 12)
- behoud van leven op het land (SDG15).

Op zondag 24 april besteden wij aandacht aan deze duurzame doelen 
tijdens het Wasven Festival. Een festival vol cultuur en natuur, met tal van 
activiteiten rondom de boerderij en in de tuinderij. Zo kun je mee met 
een gids voor een familiewandeling (welke vogel hoor je zingen?) of voor 
een natuurwandeling in het Engels, speciaal voor expats. Je kunt veel le-
ren tijdens een boeiende bijenlezing door onze imkers, of bij de informa-
tiestand over vogelnesten en vogelkasten. 
Muzikaal is er de Worn Down Piano contest, diverse optredens met piano 

in de hoofdrol (i.s.m. CKE). 
Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten en kun je volop genieten van onze duurzame catering. Ver-
geet ook niet ons nieuwe Wasvenbier te proeven, dat door de Stadsbrouwerij is gebrouwen met boekweit van 
onze eigen natuurakker. 
Kom op 24 april gezellig langs tussen 12 en 17 uur en laat je verrassen. 
Wij hebben er zin in! 

Vrijwilliger(s) communicatie gezocht
Bij het Wasven werken meer dan 150 vrijwilligers die actief 
zijn in verschillende werkgroepen. De Natuurwerkgroep is 
waarschijnlijk de bekendste maar er werken ook vrijwilligers 
in de tuinderij, de imkerij, de bakkerij en de koffiebranderij. 
De Educatiewerkgroep verzorgt allerlei activiteiten voor de 
schooljeugd, en de werkgroep Vervoer zorgt ervoor dat onze 
deelnemers van en naar het Wasven worden vervoerd.
De Communicatiewerkgroep is vooral achter de schermen 
actief. De vrijwilligers in deze groep beheren de website en 
de sociale media, schrijven teksten (o.a. voor Rond ’t Hof-

ke), verzorgen de digitale nieuwsbrieven en maken foto’s. 
De Communicatiegroep kan extra hulp gebruiken. 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur 
een berichtje naar communicatie@wasven.nl.

Meer informatie 
Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder 
voorbehoud. Op de website www.wasven.nl en 
onze sociale media (Facebook en Instagram) 
wordt het laatste nieuws digitaal verspreid. Je 
kunt je via de website ook abonneren op onze 
nieuwsbrief.
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‘De Beuk Erin’ 1998 – 2002

Een prachtige foto maakte Anita Hammer: in een 
sneeuwwitte beuken-laan trekt een voorovergebogen 
papa een slee voort met zijn kind erop.  Zij won er 
de Wasven fotowedstrijd mee en het plaatje werd de 
cover van het maartnummer 2021 van dit wijkblad. 
Een romantisch tafereel uit overgrootmoeders tijd, 
Anton Pieck zou er jaloers op zijn. En dat in Eindho-
ven, Tongelre om precies te zijn. 

 

Toch heeft het niet zoveel gescheeld of het plaatje 
was nooit gemaakt. 
Waarom niet? Aan de vooravond van het nieuwe 
millennium verkeerden de oude beuken van deze 
oprijlaan naar het voormalig kasteeltje ’t Hof in een 
deplorabele staat. Het wegpompen van het grondwa-
ter voor de aanleg van de ‘Helmondweg’ en de hete, 
droge zomers van de jaren 70 hadden al een zware 
wissel getrokken op de conditie van deze reuzen. 
Weinig blad en veel dood hout. Toen bij de aanleg 
van de Indiëbuurt (Beauregard c.a.) in de jaren ne-
gentig daar ook nog eens de verwoestende werking 
van het bouw- en werkverkeer bij kwam, leek het 
einde nabij. Steeds meer dode exemplaren ontsier-
den de eens zo majestueuze beukenlaan. Die enkele 
klacht van een bezorgde omwonende hierover bij de 
gemeentelijke overheid leek aan dovemans oren te 
zijn gericht. Kap was nabij. Ware het niet dat ….  

buurtbewoners van ’t Hofke Noord de handen in-
eensloegen en onder de geuzennaam ‘De Beuk Erin’, 
Tongelre mobiliseerden om de gemeente duidelijk 
te maken dat deze prachtige laan voor de toekomst 
behouden moest blijven. Het bleef niet bij kreten 

vanaf de zijlijn. De groep legde haar oor te luister 
bij deskundigen en ontwikkelde op basis van hun 
adviezen een eigen visie en plan over hoe dit moest 
gebeuren. Daarnaast organiseerde men vaak ludieke 
acties en evenementen. En dit niet alleen om in de 
broodnodige publiciteit te komen, maar ook om geld 
te genereren voor de realisering van de plannen. Het 
permanente geldgebrek van de gemeentekas mocht 
geen argument zijn om haar pretentieuze plannen 
te dwarsbomen. Dan maar zelf het tekort aangevuld. 
Deze vastberadenheid maakte zoveel indruk dat ’De 
Beuk Erin’ zelfs grootheden als stadsarcheoloog Nico 
Arts en Frits Philips junior voor haar zaak wist te win-
nen. Laatst genoemde schonk zelfs jonge beuken van 
landgoed de Wielewaal ter vervanging van de dode 
exemplaren in de Tongelrese beukenlaan. 

Maar wie maakten deel uit van dit energiek gezel-
schap in 1998? Wie waren deze voortrekkers? De 
sympathie van omwonenden te verwerven was niet 
zo’n opgave maar hoe moest de gemeente overtuigd 
worden en 
welke moeilijkheden moest men hierbij overwinnen? 
Aan de andere kant, welke omstandigheden zaten 
mee? Je moet immers zo af en toe ook wel wat geluk 
aan je zijde hebben. Maar hierover later. 

Jullie gaan het allemaal lezen in de komende afleve-
ringen van Rond ’t Hofke. Wij, d.w.z. Frits van Geffen, 
John Muermans en Paul Brans gaan de personen 
spreken die van belang waren voor het slagen van 
operatie ‘behoud de beukenlaan’. Hoe zij draagvlak 
voor hun actie creëerden, welke evenementen er 
georganiseerd werden om aan geld te komen en hoe 
uiteindelijk de plannen werden gerealiseerd. 

Tot slot, aan het eind van elk artikel vind je een qr-co-
de. Als je die fotografeert met je smartphone, heb 
je toegang tot het beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) 
dat bij het betreffende artikel hoort. Dus naast dat 
er veel te lezen is, valt er ook nog eens heel wat te 
bekijken. Hieronder alvast de eerste qr-code voor de 
trailer van de ´De Beuk Erin´, samengesteld door John 
Muermans. 

Wij wensen de lezer alvast veel plezier met dit stukje 
Tongelrese geschiedenis van 25 jaar terug.

Paul Brans 

of Hoe een mooi stukje Tongelre voor de toekomst behouden werd.
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AARDIG OM OOK TE WETEN.
Paul Brans schrijft in een kleine reeks artikelen hoe 20 
jaar geleden de beukenlaan van Tongelre werd gered 
en hersteld.
Aardig om ook te weten; vanuit het Groendomein 
hebben we een aantal mensen die er toendertijd op 
afstand bij betrokken waren gevraagd of zij nog her-
inneringen hebben aan die tijd en de gebeurtenissen 
van toen.
Verschillende interessante reacties hieruit willen we 
graag aan de vergetelheid ontrukken. De eerste is 
van Plonie de Baar, destijds werkend bij de Brabantse 
Milieufederatie.
Zij schrijft: “Wat een ontzettend leuk idee om dit 
20-jarig jubileum op deze manier te vieren. Dit kan 
een mooi voorbeeld zijn voor toekomstige initiatie-
ven in de wijk. Afgelopen herfst wandelde ik nog 
door de beukenlaan van Tongelre en ik genoot van de 
mooie beuken die hier oud mogen worden. Samen 
met mijn collega Pepijn Klaassen hebben wij destijds 
het project beukenlaan met veel plezier ondersteund. 
Een burgerinitiatief dat waardering verdiende en 
waar we nog trots op kunnen zijn.”
De tweede is van Pepijn Klaassen, door Plonie al 
geïntroduceerd.
Hij schrijft: ”De Beuk Erin” … Mooi initiatief. Ik zag 
direct dat deze manier van werken heel succesvol zou 

kunnen zijn. Ik herinner me vooral de eerste pre-
sentaties waarbij Alfred met een bijl in de hand een 
verhaal verzorgde, bijvoorbeeld op het toenmalige 
Stadsdeelkantoor Tongelre. Je zag meteen dat hier 
iets nieuws aan de gang was en dat het getrokken 
werd door mensen die anders durfden te denken en 
doen. Ook het organiseren van activiteiten ter plekke 
was gewoon briljant: laat mensen zien waar we het 
over hebben en draag zorg voor betrokkenheid van 
zoveel mogelijk mensen. Een draagvlak maken waar 
de gemeente niet omheen kon.”
Een korte derde van Kees Planken, vrijwilliger vooral 
in Nuenen maar later ook bij het Wasven.
Hij komt met een anekdote: “Helaas ben ik er niet 
vanaf het begin bij geweest omdat ik niet in Ton-
gelre woonde. Op zeker moment kwam ik erachter 
dat er prachtige initiatieven ontplooid werden rond 
het Wasven; dat heb ik altijd erg gewaardeerd. We 
hebben daarna nog een aantal rondleidingen door 
het Wasvengebied gemaakt met inwoners van Nue-
nen.  Bij een daarvan kwam ik met een groep van 30 
mensen samen met de voorzitter van die club die ook 
Kees heette en we werden rondgeleid, jazeker, door 
Kees van Grevenbroek. Wat een geKEES. Wel mooi!”
Mooie reacties.
Frits van Geffen

Foto: Co Teijken
Verlengd InterRegio Materieel (VIRM) is een dubbeldekstrein van de Nederlandse Spoorwegen (NS). 
Op de foto de gemoderniseerde VIRMm 9510 in ‘Flow’ kleurstelling van de NS.



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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Verenigingen
Aan het woord

Dahliaclub St. Martinus

Terwijl ik dit stukje schrijf is het begin maart, maar de 
zon staat hoog aan de hemel en de lucht is strak-
blauw. Wat hebben we hiernaar uitgekeken, na al die 
storm en regen. De nachten zijn nog koud, maar de 
lente komt eraan.
In april kunnen we starten, want er is weer genoeg te 
doen. Ieder jaar doen we ons best onze tuin te ver-
beteren. Ons veld ligt erg laag en daarom hebben we 
last van het feit dat het water niet snel genoeg weg 
kan. We hebben hulp ingeroepen van de gemeente 
en die hebben ons een beetje op weg geholpen. Er 
zitten wat harde lagen in de grond. Het advies is de 
tuin dieper om te zetten en dat gaan we dan ook 
doen. 
Daarnaast is ook de bodemgesteldheid niet optimaal. 
Op dit veld worden nu al 25 jaar uitsluitend dahlia’s 
geplant. Dit is niet optimaal voor de grond. 

Daarom is er besloten 1/3 van het veld in te zaaien 
met afrikanen, zodat de grond zich kan herstellen. 
Dit gaan we drie jaar herhalen. Verder is er besloten 
geen kunstmest meer te gebruiken. We hopen dat dit 
ons weer op de goeie weg zet.
Er is dus genoeg werk te doen. Uiteraard staan wij 
open voor goede adviezen. Onze inzet en passie is 
het om weer een mooie, maar ook een gezonde tuin 
te krijgen. 
We gaan ons best doen om in de maanden juni tot 
oktober weer prachtige bloemen te hebben.

Dahliaclub st. Martinus

Opgericht 1935
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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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TALENT TUSSEN DE SPOREN
Vandaag is het 
woord aan Edwald 
van Overbruggen. 
Een telg van een 
zeer bekende SV 
Tongelre-familie: 
“Ik ben geboren 
tussen de sporen 
van Tongelre en 
daar ook altijd 
gebleven. Van 
de Locomotief-
straat naar de 
Kaartmakersring 
en vanaf 1999 
gevestigd op 
het Van Lange-

renpad. Alle zes ooms 
hebben bij SV Tongelre gevoetbald waarvan vijf in het 
eerste.
Helaas is mijn vader vorig jaar overleden en ben ik 
blij dat ik hem nog de Wisselpen heb kunnen over-
handigen.”

Edwald is naar eigen zeggen ‘pas’ op zijn elfde gaan 
voetballen. Zijn interesse ging eigenlijk eerst uit 
naar waterpolo en hij werd uitgenodigd voor een 
proeftraining, maar zijn moeder was duidelijk: “Dat 
gaat niet door”, waarna zijn vader vond dat hij maar 
moest voetballen.  
“Tot 2017 heb ik met veel plezier bij Tongelre gevoet-
bald; dat was precies het jaar waarin de vereniging 
in zeer zwaar weer terecht kwam en het erop of 
eronder was. Ben toen gestopt met voetballen en 
met anderen een vrijwilligersgroep gaan vormen 
waarbij het redden van de club centraal kwam te 
staan. Ook kwam ik in het bestuur terecht met als 
doel om activiteiten te gaan organiseren.” Na vier 
jaar in het bestuur was het voor iedereen duidelijk 
dat Edwald maar snel herkozen moest worden en dat 
gebeurde dan ook. In oktober 2021 was hij 40 jaar 
bij SV Tongelre, maar helaas hebben we het jubileum 
toen niet kunnen vieren vanwege Corona. Komende 
juni zal Edwald tijdens de vrijwilligersavond alsnog 
bekroond worden.

“Nooit gedacht dat ik het zolang zou volhouden, 
maar anderzijds eigenlijk ook heel logisch omdat SV 
Tongelre nu op alle fronten aan het groeien is en er 
steeds meer samenwerkingsverbanden worden afge-
sloten. Daarom is het niet alleen meer een voetbal-
club, maar ook een club met sociale en maatschap-
pelijke functies in de wijk Tongelre en daarbuiten. 
Deze vereniging heeft een speciale plek bij velen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel spelers en 
ex-spelers vroeg of laat weer op het oude nest terug-
keren. We zien dat nog niet echt terug bij de drukte 
in de kantine, maar we gaan nu onderzoeken hoe we 
alles nog aantrekkelijker kunnen maken voor ieder-
een. Op de zaterdagen bruist het wel volop. Steeds 
meer teams en slechts twee velden, wat ook vraagt 
om meer leiders van deze jeugdteams”

Er is steeds meer te doen op de Partituurlaan 100. 
Bijvoorbeeld de KONINGSSPELEN  die op 22 april 
gaan plaatsvinden en georganiseerd worden door 
Eindhoven Sport, waarbij leerlingen uit Tongelre 
gratis gebruik kunnen maken van het sportpark en 
onze trainers. 
Ook komen er naschoolse clinics waarbij scholen 
worden uitgenodigd. Deze lopen sinds woensdag 9 
maart en basisschool ‘t Karregat heeft zich hiervoor 
al ingeschreven. Voor meer informatie hierover kunt 
u terecht bij activiteiten@svtongelre.nl.

“Er staat ons nog veel meer te wachten wat betreft 
activiteiten. De huizen van de wijk komen dich-
terbij het sportpark en onze kantine! SV Tongelre 
krijgt steeds meer inhoud en nu het virus langzaam 
wegebt, hebben we ook meer mogelijkheden om de 
verloren tijd in te halen. Ons 100-jarig jubileum heb-
ben we niet kunnen vieren, maar 105 komt alweer 
in de buurt; misschien dan dunnetjes overdoen? 
Ik wil al wel vast verklappen dat in september een 
groot Radio 538 feest gepland staat op ons sportpark, 
waarover binnenkort meer informatie.”

Aldus Edwald, het niet voorbijgaande talent tussen 
de Tongelrese sporen.

Met sportieve groeten en tot ziens!
Peter Laurier
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G E V A N G E N S C H A P R E M I E R E
O G M E I N D F A C T U U R H R E E Z T
M O L Z P A M R A O H S N C E A T R W E
S E P A R A D E O A L O S L A T E N E R
T D N N H I S M C U O I O N E E P Z E L
A G D G O O E G R W R A V L R V O A F E
N E N L P N O N E T S O K K U R D I R N
D L O E E A S G A B E O Y E L I M S E K
I O R R D M N I T R O M M E L S T O K A
G V G A A O H E I E R R F B M E L V K H
H I F R T C O N E V L I E G R E I S A E
E G A E Y I G D F L O IJ G N M E N A P L
I G I S T E R E N A V O N D E E R T N E
D O P E N I N G S W O O R D U D S O I R

De overgebleven letters vormen een EILAND

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 April 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 ’Schietstoel’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Femke van Kraaij, Hofstraat 109

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

 Pagelaan woordzoeker 
april 2022

AANVOERING GISTERENAVOND NARRIG SMARAGD
AFGROND GOEDGELOVIG OMSTANDIGHEID SMILEY
AKELEI HAARD ONGEWOON SOMBRERO
ATOOMENERGIE HELER OPENINGSWOORD TELEN
CARDIOLOOG HOOGTELIJN PARADE TERLENKA
CREATIEF INPAKKER PASGEBORENE TROMMELSTOK
DOODENG IVOOR PREMIERE VETARM
DRUKKOSTEN LETTER PRETPARK VLIEGREIS
EINDFACTUUR LOSLATEN PSYCHIATRISCH ZANGLERARES
ENTREE MELOEN ROYEMENT ZWEEFREK
FELROZE MENGPANEEL SCHOOLUITVAL 
GEVANGENSCHAP MEREL SHOARMA
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Yogatherapie lessen
Cursus voor thuis

individuele begeleiding
Psychosociale zorgverlening

Corina van Dommelen, ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430 • Mobiel: 06-27055614 • www.pranayogastudio.nl • www.prana-om.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


