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Europa is veranderd. Bepaalde het
coronavirus gedurende twee jaren het
leven op onze planeet, toen eind maart
alle covid beperkingen werden opgeheven en het normale leven terugkeerde,
konden we daar helaas niet zo uitbundig van genieten. Er is een afschuwelijke
oorlog op ons continent uitgebroken.
Enkele jaren geleden hebben we nog
met trots gevierd dat we 75 jaar in
vrede met elkaar leven. En nu gebeurt
het toch weer. We hebben het zien
aankomen, maar konden niet geloven
dat het ook echt waar zou worden.
Zoiets doe je toch niet! Wat blijkt nu,
één man kan in enkele dagen een heel
land ontwrichten, steden in puinhopen
doen veranderen, mensen op de vlucht
jagen, gezinnen uiteenrukken en dat
alles met ontelbare slachtoffers. Wat
een leed, wat een verdriet, wat een
ellende. Waarom doet een mens dit

anderen aan? We zijn ondertussen al
weer enkele weken verder en het gaat
steeds nog maar door.
Je wilt helpen en wat doen voor de
mensen die door dit leed worden
getroffen. Mensen die haven en goed
moeten verlaten, alleen het broodnodige in een tas kunnen meenemen
en hopen dat ze eens weer naar hun
land en hun huis kunnen terugkeren.
Ze zijn in levensgevaar en vluchten vol
angst terwijl de oorlog in alle hevigheid
woedt. Wat zijn ze blij als ze vaak na
dagen reizen per trein, bus of lopend
een veilig gebied hebben bereikt. Ze
willen rust, alleen maar rust en zo gauw
mogelijk weer terug naar Oekraïne. Fijn
dat wij hier in Tongelre ook vluchtelingen hebben kunnen opnemen, ze zijn
van harte welkom en wij wensen hen
alle goeds.
Veel leesplezier!
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Vrijwillige bijdrage voor uw wijkblad in 2022

Bergen Taxi Eindhoven

Ook dit jaar willen wij u vragen om een vrijwillige bijdrage voor ons wijkblad.
De financiële steun van onze lezers en adverteerders is hard nodig om ons wijkblad te kunnen
blijven maken.

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

Vooral ook nu omdat wij voor het eerste sinds 2017 te maken hebben met forse verhogingen van
de papierprijzen.

040 - 290 84 84

Wij hopen dan ook dat u ons dit jaar weer wilt steunen.

BERGE

N

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

De meeste adverteerders zijn ons gelukkig allemaal trouw gebleven. Ondanks dat velen van
hen twee heel moeilijke jaren hebben gehad door de diverse lockdowns waarin ze genoodzaakt
waren om te sluiten. Ook hebben we weer een paar nieuwe adverteerders mogen begroeten.
Met ons wijkblad voor de maand juni ontvangt u onze envelop.
Doordat er steeds minder contant geld in huis is komen ook dit jaar onze bezorgers niet bij u
langs om de envelop op te halen.
Steeds meer lezers maken hun bijdrage over per bank of via de QR code zoals inmiddels is gebleken.

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer:
NL07 RABO 0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke,
of via de QR code die hierbij afgedrukt staat.
Voor degenen die toch liever van de envelop gebruik willen
maken is er net als de afgelopen twee jaar de mogelijkheid de
envelop in te leveren op de adressen die in ons juninummer
staan afgedrukt.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.				
Namens de werkgroep van Rond ’t Hofke.

meer dan

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

Gesloten.

& traditie

Belangrijk voor alle inwoners van Tongelre.
Een aantal weken geleden hebben wij, de bewoners van
o.a. Beauregard, een brief van de Gemeente gekregen over
de nieuwbouwplannen en BOUWROUTE van het Lorentz
Casimir Lyceum welke na de bouwvakvakantie van 2022
van start gaat.
Echter de gemeente is samen met bouwonderneming Dura
Vermeer van plan om de BOUWROUTE met zware vrachtwagens die betonplaten vervoeren dwars door Tongelre te
laten lopen en wel; vanaf de Helmondweg via Basisschool
de Boog, rechtsaf bij de kerk de Tongelresestraat op door
de Ceramlaan langs de huisartsenpraktijk, apotheek, dierenkliniek en het Wasven om op het sportveld van de
school te kunnen komen. Door heel Tongelre heen, dus met
veel overlast.
Iedereen zal begrijpen dat deze grote vrachtwagens met
betonplaten alles kapot rijden en de hele ecologische

structuur van het Wasven stuk rijden en dat voor de duur
van zeker 18 maanden.
Het hondenveldje zal moeten verdwijnen, evenals het
voetbalveldje en natuurlijk de paardenwei.
Herstel van de natuur zal jaren duren, ook mede omdat de
grond daar erg zacht is. Precies daar waar vele vrijwilligers
jaren aan gewerkt hebben om dit een mooi groengebied
voor ons allemaal te laten zijn.
We moeten de Gemeente op andere gedachten zien te
brengen en daarvoor doen wij een oproep om met z’n allen
bij de volgende bouwvergadering aanwezig te zijn en tegen
te stemmen.
Dit artikel is geschreven door een bewoner van het Ambonplein (naam bij de redactie bekend).
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Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door iemand die
betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het eind van het verhaal wordt
bekendgemaakt aan wie men de pen doorgeeft. Men is vrij om
een verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

de wisselpen door
Maurice Leltz
Met veel plezier lees ik iedere maand “Rond ’t Hofke” om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in ons stadsdeel, of misschien wel ons dorp want zo zie ik Tongelre, en de mooie verhalen
van de mensen die er wonen. Ik was blij verrast dat mijn mede-wijkbewoonster José Lavrijssen
mij vroeg om de wisselpen van haar over te nemen.
In 1961 zag ik het levenslicht in het Diaconessen(zieken-)huis
aan de Parklaan, nog net Tongelre, waarna ik mijn eerste 9 levensjaren gewoond heb aan de Bagelaarstraat. Tongelre was op
vele punten in mijn leven aanwezig. Natuurlijk naar de kleuterschool naast de Sint Jozefkerk, mijn communie in die kerk en
daarna de Sint Jozef basisschool waar ik de eerste drie jaar
heb doorgebracht. Daarnaast was ik vaak langs de velden van
RKVV Tongelre te vinden waar mijn oudere broers Peter, Egbert
en Eric speelden en mijn vader jarenlang bestuurslid was. Nee,
zelf heb ik nooit het talent gehad om bij Tongelre te voetballen.
In 1970 ben ik met mijn ouders naar Nuenen verhuisd, waar
ik tot 1993 ben blijven wonen totdat ik een andere woning
zocht, bijna natuurlijk in Nuenen.
In december 1992 bracht een wandeling mij en mijn vrouw in
Koudenhoven. Deze wijk kende ik nog vanuit de opbouwtijd
eind jaren 70/ begin jaren 80, toen ik met de fiets vanuit Nuenen
door en langs de wijk fietste op weg naar de HEAO. Door deze
wandeling kwam Tongelre weer in het vizier en gingen we
ook daar kijken. Zo wonen mijn vrouw en ik sinds 1993 in
Koudenhoven en ben ik weer terug in Tongelre waar we
nog altijd met heel veel plezier wonen. Samen met mijn
vrouw zijn we bijna iedere dag wel buiten te vinden voor
een korte of iets langere wandeling. Natuurlijk lopen we
door het Eckartse bos, rond de Karpendonkse Plas maar
ook een rondje rond het Lorenz Casimir en door de wijken
rondom de kerk.
Naar aanleiding van een oproep van de gemeente heb ik
een Eindje Om wandeling gemaakt met de passende titel
“Eindje om de Martinuskerk”. De route van totaal 3 of 4
kilometer brengt je vanaf het startpunt de Martinuskerk,
via het Van Goghpad langs de Mariakapel aan de Loostraat
en de Collse watermolen en het transformatorstation naar
het Oude Raadhuis. Deze wandeling geeft in het kort ons
mooie en diverse Tongelre weer. Ruimte voor rust, bezinning,
de mogelijkheid om een kaarsje in de kapel van de kerk of
de Mariakapel aan te steken in herinnering aan iemand,
uitzichten over de velden en de Kleine Dommel, langs de
nieuwe techniek en Sectie C met natuurlijk bij de Kerk de
mogelijkheid om nog iets te eten of te drinken. Naast deze
Eindje Om wandeling zijn er nog andere wandelingen in
Tongelre te vinden op de site van de gemeente. Kortom, wat
let u om de wandelingen te maken om zowel uw gezondheid
te bevorderen als de omgeving beter te leren kennen.
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Naast mijn werk, eerst als financieel manager/controller en
later als docent financiële vakken voor Fontys/Nyenrode, ben
ik reeds 40 jaar bestuurlijk en in de uitvoering actief bij verschillende verenigingen en activiteiten. Enige verenigingen
uit het verleden waren de Heemkundekring De Dryehornick
in Nuenen, Humanitas Zuid-Nederland, Unicef Eindhoven,
PSV-Schermen en het Academisch Genootschap.
Op dit moment ben ik actief bij o.a. de navolgende activiteiten
waarbij de rode draad is dat je met veel verschillende mensen
in contact komt en ook mensen buiten je normale contactencirkel ontmoet.
De eerste activiteit is natuurlijk wijkvereniging Koudenhoven
waar ik nu ruim 3 jaar voorzitter van mag zijn en samen met
de andere bestuursleden een bruisend programma mag
organiseren zoals Koningsdag, Paaseieren zoektocht, Burendag,
Halloween, Sinterklaas helpen met het bezorgen van cadeautjes
en andere wijkbijeenkomsten met als doel dat de wijkbewoners
elkaar leren kennen en ontmoeten. Zo hebben de afgelopen
jaren bij verschillende activiteiten honderden bewoners
kennis met elkaar kunnen maken.
Daarnaast ben ik via de Bibliotheek Eindhoven actief als,
digitaal taalcoach voor mensen die Nederlands willen leren
spreken. Iedere week komen we met 2 of 3 mensen digitaal
bij elkaar om met elkaar Nederlands te spreken, maar tevens
ook hen kennis te laten maken met typische Nederlandse
zaken zoals Sinterklaas, carnaval of de hoge verkeersboetes.
Soms maak ik met hen een wandeling om tijdens het wandelen
zowel Nederlands te spreken, maar hen ook kennis te laten
maken met Eindhoven. Voor mij opent het ook de blik op de
wereld. Niet alleen leren zij mij de onlogica in de Nederlandse
taal, je realiseert je in deze gesprekken dat veel woorden
een andere betekenis hebben in een andere context
bijvoorbeeld de woorden bank of heet. Ook leer ik van
hen hoe zij naar Nederland kijken en leer ik over de landen
en gebruiken waar zij vandaan komen zoals Turkije, India,
Taiwan, Iran of Nieuw-Zeeland. De bibliotheek is altijd op
zoek naar mensen die enthousiast met mensen willen
praten. Voor de volledigheid, het zijn geen Nederlandse
lessen. Het gaat puur om het spreken, het converseren in
het Nederlands. Voor meer info kunt u met de bibliotheek
of mij contact opnemen.
Bij Tegenlicht Meetup 040 ben ik een van de redacteuren. Iedere
maand wordt een meetup georganiseerd in de bibliotheek,

waarbij een maatschappelijk onderwerp aan de hand van een
VPRO Tegenlicht uitzending centraal staat. Enige onderwerpen
van de afgelopen maanden waren Democratie, Future Food,
Boeren, burgers en beren, De ontgroeiers en De nieuwe elite
in mei 2022 over het belang van de MBO-opleiding en MBOberoepen voor de toekomst van Nederland. Met tafelgasten maar vooral met het publiek bespreken we deze onderwerpen om zowel kennis te vergaren, deze te delen maar
ook meningen te vormen. Voor de meetups nodig ik u van
harte uit om mee te doen, via de social mediakanalen en
de agenda van de Bibliotheek Eindhoven kunt u de
bijeenkomsten vinden.
Gezien mijn financiële achtergrond ben ik ook actief als
vrijwillig coach bij Qredits. Qredits is een micro financier
die aan kleine ondernemingen kleine kredieten verschaft,
waarvoor ze niet bij een bank kunnen aankloppen. Deze
ondernemers sta ik als vrijwilliger bij om hen te begeleiden
met vragen over bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering, positionering
en marketing.
Daarnaast sta ik, specifiek tijdens de coronaperiode, kleine
ondernemingen bij in het wegwijs maken in het woud van

subsidies en steunmaatregelen die er voor hen beschikbaar
zijn en ben ik als CNV-belastinginvuller in maart en april
actief om de belastingformulieren voor leden in te vullen.
Het mooie aan deze activiteiten vind ik dat je een diversiteit
aan mensen ontmoet. Hoe leuk is het om met de taalcoachdeelnemers door Eindhoven te wandelen en hen met de
stad kennis te laten maken terwijl ze Nederlands leren. Of
om tijdens een meetup meer over voeding en voedsel te
leren zoals de Phood Kitchen op het oude Campinaterrein
en dit te delen, of mensen verheugd te zien reageren wanneer
ze onverwacht een belastingteruggave krijgen of in de wijk
tijdens een bijeenkomst zien dat nieuwe wijkbewoners
contact maken met oorspronkelijke bewoners van Koudenhoven. Bij deze diversiteit van activiteiten kom ik in contact
met een brede diversiteit aan mensen, hetgeen voor mij
een verrijking is ook van mijn leven. In mijn optiek is een
samenleving waar we oog en oor voor elkaar hebben het
belangrijkste wat je kunt realiseren.
Met plezier draag ik de wisselpen over aan Leo Paulussen

De bijgaande foto is gemaakt tijdens een
Eindje Om wandeling.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Betreft voorlopig ontwerp doorfietsroute Loostraat- Eeneind
Tussen station Eindhoven en station Helmond komt een nieuwe doorfietsroute. Deze loopt ook via
de Loostraat, ’t Hofke en Wolvendijk. Daarover hebben wij u het afgelopen jaar diverse keren
geïnformeerd. De (definitieve) ontwerpen van het traject tussen de Professor Doctor Dorgelolaan tot
en met de Loostraat kunt u bekijken op de website: www.eindhoven.nl/ doorfietsroutehelmond.
Voorlopig ontwerp Loostraat-Eeneind
Inmiddels is er ook een voorlopig ontwerp opgesteld voor een nieuw fietspad tussen de Loostraat
tot aan Eeneind in Nuenen. Dit komt ten noorden van het spoor en loopt via een nieuwe fietsbrug
over de Kleine Dommel. U vindt een tekening van het ontwerp bij deze wijkinfo en op de website
www.eindhoven.nl/doorfietsroutehelmond.

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

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

Hoe verder?
In mei zal het college van Burgemeester en Wethouders een besluit nemen over het ontwerp
Loostraat-Eeneind, inclusief de benodigde financiën. Het ontwerp moet op onderdelen, zoals
bijvoorbeeld afwatering en de wegmarkering, nog verder worden uitgewerkt. Het uiteindelijke
ontwerp publiceren we op de website.

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

STARTEN
MET BELEGGEN?

Om de aanleg van dit deel van de fietsroute mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging
nodig. We streven ernaar om het bestemmingsplan voor de zomervakantie ter inzage te leggen.
Iedereen die dat wil, kan op dat moment reageren door het indienen van een zienswijze. Wilt u
weten wanneer het bestemmingplan ter inzage ligt? We vermelden het op de website of stuur ons
een mail, dan ontvangt u bericht. Dat kan via: m.hamelers@eindhoven.nl.
Bomen Loostraat
De fietsroute is zo ontworpen dat de meeste bomen langs de Loostraat behouden blijven. De
Populieren tussen de Wolvendijk en De Hageheldlaan zijn onderzocht. De toekomstverwachting van
de Populieren is zodanig dat besloten is om ze te handhaven. Ook de bomen verderop in de
Loostraat blijven behouden met uitzondering van twee bomen. De boom tegenover Loostraat 8 en
één van de bomen tussen de Loostraat 11 en het kapelletje wordt gekapt. Dit is vanwege de conditie
van de bomen. De kapvergunning voor deze bomen is inmiddels aangevraagd.
Aanleg
In november 2021 is in de Dorgelolaan gestart met de aanleg van het eerste deel van de fietsroute.
De voorbereidingen voor de aanleg van de rest van de fietsroute zijn gestart. De volgorde van de
uitvoering wordt nog bepaald. Via de website www.eindhoven.nl/doorfietsroutehelmond blijft u op
de hoogte. Direct omwonenden worden geïnformeerd wanneer de aanleg in hun straat start.

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
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Tongelrese
Natuurwijzer
Kakofonie!

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost
de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Het is begin april met zeer koude nachten dat eerste
weekend.
In die week moest ik vroeg uit mijn bed, al om 5 uur.
Ik moest nogal wat drinken, wat te maken had met een
medische handeling later die morgen in het Catharina.
Het is nog stikdonker. Ondertussen toch maar de tv aangezet, waar alle ellende van de wereld meteen weer de
kamer inrolt. Uit weer met dat ding.
Dan maar even lezen, iets over landschappen in Overijssel
en ondertussen moest ik dus die 2 liter vocht tot me nemen.
Dat is even slikken, dat kan ik je zeggen.
Dan tegen 5.30 uur hoor ik een koolmees zingen, nou
eigenlijk meer roepen. Hij maakt het geluid net als een
piepende fietspomp. Ik ga maar eens even buiten staan.
Daar hoor ik er nog eentje z’n band oppompen.
Het winterkoninkje, die overigens al een mooi nestje
heeft gebouwd boven onze schuurdeur, zingt luidkeels
door het geluid van die koolmezen heen. Ondertussen
laat een merel zijn melodie horen en de zanglijsters proberen
van twee kanten daar weer overheen te zingen met hun
herhaaldelijke tonen. Ah een vinkenslag en de roodborstjes zijn ook van de partij.

Een beetje verderop nog een merel en de heggenmus.
Het is druk, een pimpelmees. Nu is het koor compleet
wanneer er ook nog eens een dikke houtduif gaat koeren.
Geweldig! Ieder zijn eigen deuntje. Een kakofonie van
vogelzang. De kunst is om ze allemaal te kunnen onderscheiden van elkaar.
Je kunt het leren, maar oefening baart kunst welke vogel
wat zingt.

Roodborstje uit volle borst. Foto: Patrick Spruytenburg
Wil je ook eens een vogelconcert ervaren, dan moet
je eens vroeg uit de veren.
April en mei zijn daarvoor de geschiktste maanden.
Het beste op een zaterdag- of zondagochtend,
omdat doordeweeks de stadse geluiden de
kakofonie snel zullen overstemmen.
Inmiddels zijn de 2 liter opgedronken en het onderzoek
later in het ziekenhuis had gelukkig een goede uitslag.
Kan ik weer met gerust hart vogels kijken en luisteren.
Moet je ook eens doen! Het laatste dan!

Heggenmus Foto: Patrick Spruytenburg

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

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

10

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

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

11

Verenigingen
Aan het woord

XXXX

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

XXXX

XXXXX
6 stuks

8,95

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

www.primera.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!

Het Sint Martinusgilde Tongelre gaat weer Koningschieten
Op Zondag 1 mei a.s. zal deze dag beginnen met de opluistering van de H.Mis om 11.00 uur aan de Maria Kapel aan
de Loostraat ; bij slecht weer zal deze mis in de St.Martinuskerk plaatsvinden. Na de H.Mis zal het gilde een vendelhulde brengen aan het kerkelijke en burgerlijke gezag.Na deze hulde zal het gilde vertrekken naar het gildehuis in de
Bogten,waar voor leden,vrienden van het gilde en genodigden een koffietafel geserveerd zal worden.
Om 14.30 uur zal het gilde zich opstellen op het bospad en 3 x rond de boom trekken waarop de koningsvogel
geplaatst is. Daar zal de huidige Koning Martijn van den Dungen het koningsvest afdoen en zal na loting begonnen
worden met de strijd ”wie wordt de nieuwe gildekoning voor de periode van 2 jaar “.
Als de nieuwe koning bekend is zal deze ,na goedkeuring, geïnstalleerd worden en zullen er een vendelhulde en
felicitaties plaatsvinden..
Onder het genot van een drankje zal de dag afgesloten worden. We hopen natuurlijk op
zeer mooi weer. Beste mensen van Tongelre ,kom op de fiets of maak een flinke boswandeling om de sfeer te proeven van het koningschieten van het St.Martinusgilde Tongelre.
Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort,
Oud-deken- schrijver van het St.Martinusgilde Tongelre.

...even naar Primera

GRATIS KINDERPLAATSEN BRADERIE 6 JUNI.
De organisatie van de braderie op ’t Hofke op maandag 6 juni, stelt gratis grondplaatsen beschikbaar voor kinderen onder
de 13 jaar. De grondplaatsen zijn 3 meter breed. Kinderen mogen daar hun spullen verkopen. Dit moeten wel kindergerelateerde spullen zijn.
Kinderen mogen door een ouder vergezeld worden. De plaats is gratis maar je betaalt wel 5 euro voor een opruimpas.
Aan het einde van de markt krijg je deze 5 euro weer terug als je grondplaats netjes is opgeruimd.
Heb je interesse, stuur even een mailtje naar braderiescoutingst.frans@gmail.com met daarin je naam, leeftijd en adres.
Je krijgt van ons een berichtje terug met de plek waar jouw grondplaats is en andere bijzonderheden. Een telefoonnummer
van een van je ouders is wel praktisch.
Voor de volwassenen zijn er nog enkele kramen beschikbaar.
Scouting St. Frans

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
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CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl
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Dahliaclub St. Martinus
Eindelijk voorjaar, wat hebben we al mogen genieten van de eerste zon. En wat ook zo lekker is we kunnen weer de
tuin in. We hebben er zin in! Hopelijk krijgen we een heerlijke tijd met veel zon en zo nu en dan een regenbuitje.
Lekker groeizaam weer.
Wat zo heerlijk is om lid te zijn van de dahliaclub is het buiten bezig zijn en op je eigen veldje de planten te zien
groeien. Maar wat ook fijn is het contact met alle andere leden, alle verhalen die verteld worden. Op de tuin is niemand eenzaam.
Hieronder volgt een verhaaltje over de tuin van een nieuw lid: Ook bij de dahliatuin zijn er een paar afspraken en
regels. Niet zo heel veel. Die heb je bij iedere club. En bij een sportvereniging en trouwens ook thuis. De leden zorgen voor hun eigen dahliaknollen. Dat betekent best wel wat. Je zet ze in de grond, bindt ze op, je haalt de scheuten
eruit, je knipt de uitgebloeide bloemen eruit. En aan het einde van de zomer haal je de knollen er weer uit. En naast
al dat werk is het vooral genieten. Van al die mooie soorten, kleuren en bloeitijd. Ja, een dahlia is echt een hele
mooie bloem.
Vorig jaar had ik, als nieuweling, de restjes van het jaar ervoor ontvangen. Zo werden mijn rijtjes rood, wit, geel,
oranje, oranjerood. Dubbelkleurig of in één kleur. Eigenlijk wel zo’n beetje alle kleuren. En bleken de bloemen groot
of juist heel klein. Het was een zooitje, maar wel een heel mooi zooitje. Dit was best ingewikkeld, want eigenlijk mag
dat niet. Je moet namelijk van iedere soort tien knollen hebben. Dat staat netter, zo staat in de regels.
Maar voor nieuwe leden gelden andere regels. Ik vond het niet zo erg. Het was al een opgave om van de overgebleven knollen iets moois te maken. En het was ook niet overal gelukt. Sommige knollen besloten onder de grond
te blijven. Tsja. Sinds dit jaar is de regel van tien knollen geschrapt. Ik dacht het al. Er waren vorig jaar meerdere
dissidenten. Of vergeetachtigen. En de tuin wordt er niet lelijker door. Misschien wel mooier.”
Carola.
Dit was een verhaaltje over de eerste ervaringen van een nieuw lid. Als je er door geïnteresseerd bent geraakt wordt
ook lid, en bel even naar onderstaande nummers.
Carla Broekhof 06-23886750
Rina Hobbelen 06-51192504
Bestuur Dahliaclub Sint Martinus
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Wil jij baas zijn over de bal?
Ballieman Voetbalschool kan jou hiermee helpen!
SV Tongelre is sinds oktober 2021 een samenwerking
aangegaan met Ballieman. Wie kent hem niet? Ahmed Özer
uit Eindhoven, ooit nog actief voetballend in onze selectie is
terug op onze velden met zijn eigen voetbalschool.

Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

De bijnaam “Ballieman” kreeg Ahmed ooit van zijn neef en
is sindsdien nooit meer veranderd. Achteloos een voetbal
hoog tegen een blinde muur mikken, en dan zo dat hij met
effect in een openstaande kliko belandt. Ballieman draait er
zijn hand niet voor om.
Vroeger maakte hij iedereen uit de buurt gek met een bal.
Geen wonder dat het voetbalveldje waar hij vaak te vinden
was en nog steeds is, nu naar hem is vernoemd; het “Balliemanplein”. Met dit pleintje, een eigen website balliemann.
nl en ruim 58.000 volgers op zijn Instagram pagina (@
ballieman.10) kunnen we wel zeggen dat deze baltovenaar
beroemd is in Eindhoven en wijde omgeving. Hij wordt op
straat dan ook regelmatig herkend, en dat gebeurt ook als
hij op een zaterdag zomaar wat jeugdwedstrijden komt
bekijken op ons sportpark. De jongens gaan extra hun best
doen voor Ballieman.

deze trainingen focussen we vooral op het verbeteren van
je techniek op het veld en een betere balcontrole waardoor
jij de meester wordt van het veld!”.
Ballieman is op vrijdagavond van 18.00u tot 20.00u aanwezig op het Tongelre sportpark, Partituurlaan 100, om kinderen van alle leeftijden voetballes te geven. En in samenwerking met trainers van SV Tongelre gaan we dit uitbreiden
met de woensdagmiddag/avond. Iedereen is welkom bij
Ballieman. Vanaf 5 jaar kan je lekker komen trainen en
jezelf ontwikkelen op zowel voetbal- als persoonlijk gebied.
Dit wil je niet missen, kom kijken wat Ballieman allemaal
kan met een bal, en probeer het maar eens na te doen!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ballieman via balliemannn@hotmail.com

Zoals hij zelf zegt: “Met mijn ervaring wil ik graag jongens
beter maken in techniek en skills in het voetballen. Dit doen
we in groepstrainingen voor een betaalbare prijs. Tijdens

je huis verkopen
in Tongelre
doe je met Kennis
Bel voor een kennismaking 040 253 1260
of bezoek www.kennismakelaardij.nl

Nu ook kantoor in Tongelre:
Van Oldenbarneveltlaan 44
Eindhoven

verkoop - aankoop - taxaties
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Nieuws van
Sectie-C

Fotofestival Eindhoven 2022

Foto impressie van activiteiten van 10 april op Sectie C
Nageltjes lakken bracht ook geld in het laadje.

Fotofestival Eindhoven is een nieuw festival wat
gehouden wordt op het terrein van creatieve
broedplaats Sectie-C. Het zou zomaar kunnen
dat je al van ons hebt gehoord, want vorig jaar
oktober hebben we een pilot gedraaid. Dat was
ondanks het slechte weer en de coronamaatregelen
een succes met bijna 1000 bezoekers in twee dagen
tijd. Dit jaar houden we eind mei de eerste volwaardige
vierdaagse editie.
Het thema is ‘Imagine’ waarbij de grens tussen werkelijkheid, wereldbeeld en verbeelding de inspiratiebron is. Met
onderwerpen zoals algoritmes, beeldmanipulatie, lichaamsbeeld en aesthetic consumerism. Bezoekers krijgen een
actieve rol. In plaats van dat ze op de automatische stand
beelden consumeren, willen we ze aansporen om de grens
over te gaan en hun eigen verbeelding aan te spreken.
Tot ziens op het fotofestival!

Fotofestival Eindhoven
26 – 29 mei 2022 Sectie-C
Openingstijden:
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag 		

12:00u-20:00u
12:00u-20:00u
12:00u-20:00u
12:00u-18:00u

www.fotofestivaleindhoven.nl

Sten slijpt messen
voor het onderzoek
naar hersenstamkanker.

Metaalbewerken
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Kindertherapie Eindhoven

praktijk voor drama- en speltherapie

Kindertherapie

Foto’s uit
Tongelre

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

Jongerentherapie

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.

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier

Accountancy en fiscale dienstverlening

Jan van Rooij

Vaktherapeut Subira Selder

Praktijkadres

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

Heike 30
5641 LG Eindhoven
info@aavanrooij.nl

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

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

Patrick Spruytenburg
De bijen worden weer actief in het Wasven

Aleks Veldhoen
Boomklever dicht bij zijn huis in het Wasven

Patrick Spruytenburg Het is weer lente met een
pas geboren lammetje bij de Wasvenboerderij

Patrick Spruytenburg
Werken aan een nieuw gezin

Aleks Veldhoen De dagpauwoog ging er mooi
voor zitten om wat zonne energie te tanken

Patrick Spruytenburg
Wasvenboerderij bij maanlicht

+31 6 149 059 45

Welkom in onze
nieuwe winkel

Gratis parkeren

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!

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

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.
Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46
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Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524
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Nieuws van de
Scholengemeenschap
Groep 7 viert feest
Hoeraaaa, Wat een prestatie!
Alle kinderen van de groepen 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen! We zijn
weken bezig geweest met oefenen en de vragen waren best pittig. Midden april is het praktisch
verkeersexamen. Op 13 april zul je veel kinderen met groene hesjes door Tongelre zien fietsen.
Groepen 7 van kindcentrum De Boog.

Van zon naar sneeuw bij het Lorentz Casimir Lyceum
Deze foto’s maakten we in twee weken tijd. Heerlijk in het zonnetje, of fietsend in de sneeuw naar
school. Afgelopen maand is er weer veel gebeurd op het Lorentz.
Zo hadden we op 25 maart de finale van de artistieke interlycealen bij ons op school. Een dag vol kunst, dans, muziek etc.
We streden met met drie andere scholen en we hebben weer de wisselbeker gewonnen. Het was een hele bijzondere dag
voor leerlingen, personeel en juryleden: we deden het samen! De dag hebben we goed afgesloten met een feest voor alle
deelnemers.
Op 1 april vertrok Havo 5 naar Parijs voor een bezoek aan deze mooie stad. De groepjes met examenkandidaten mochten
zelf hun docent kiezen om deze hele dag met hen mee te gaan. Naast dat Parijs heel leuk is, hebben ze ook heel veel plezier
gehad. Wat fijn om na de coronatijd eindelijk weer samen dit soort dingen te ondernemen.
Aankomende maand gaat bij ons op school het examen beginnen voor de leerlingen van havo 5 en atheneum en gymnasium 6.
Wij wensen iedereen veel succes!

Opa- en omadag op SALTO-school ’t Karregat!
Dinsdag 5 april was het eindelijk weer een keer zover! De opa’s en oma’s van onze leerlingen mochten eindelijk hun kleinkinderen weer eens bezoeken op school. De kinderen van groep 1 tot en met 3 hadden allerlei optredens voor de opa’s en
oma’s ingestudeerd. Van versjes tot liedjes en dansjes. En de opa’s en oma’s…..die dansten gewoon mee! Ook de peuters
van Korein hebben gezongen, en hun opa’s en oma’s waren natuurlijk erg trots. Na de voorstelling kwamen de opa’s en
oma’s bij hun kleinkinderen in de klas. En dat ziet er tegenwoordig natuurlijk wel wat anders uit dan
vroeger. Digiborden, Snappet, tablets en Chromebooks, dat is helemaal nieuw voor ze, alhoewel
de meeste opa’s en oma’s van nu natuurlijk ook behoorlijk “digitaal” zijn. De kinderen van de
bovenbouw hebben hun opa’s en oma’s daarna een rondleiding gegeven door onze s
chool, en sommige opa’s en oma’s mochten nog meekijken bij de gymles. Het was
fijn om de grootouders van onze leerlingen weer op school te kunnen ontvangen,
en ook de opa’s en oma’s hebben genoten! Komen jullie volgend jaar weer?
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Kindcentrum De Boog

Daar voel je je thuis!

de Tongelrese
Keuken
Asperges met Hollandse garnalen en basilicumsaus

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

HENNA BROWS
Er bestaan geen excuses meer om geen mooie

Ingrediënten
voor 4 personen
- 2 kg witte asperges
- 250 gr. Hollandse garnalen
- 50 gr. roomboter
- 4 eieren, hardgekookt
Saus:
- 30 gr. verse basilicumblaadjes,
fijngehakt.
- 1 ei, rauw
- sap van een halve citroen
- 2 eetlepels water
- 125 gr. roomboter, gesmolten

Bereiding
1 Schil de asperges. Verwijder de harde onderkanten zodanig dat de asperges
even lang zijn en leg ze in koud water.
2 Spoel de schillen en onderkanten af en breng ze in een pan met ruim water aan
de kook. Voeg zout toe en laat ze op een laag vuur 20 minuten trekken.
3 Leg de asperges in een grote pan en zeef de aspergebouillon erop. Breng weer
aan de kook en voeg de 50 gr. boter toe. Laat de asperges op een laag vuur met
het deksel op de pan 5 minuten koken. Laat ze van het vuur af nog 15 minuten
nagaren.
4 Saus: Pureer de basilicum met het citroensap en het water in de blender. Voeg
het rauwe ei toe met de gesmolten boter en wat zout en peper. Meng alles tot
een gladde saus en schenk deze in een steelpan. Laat de saus op een laag vuur
iets dikker worden, maar laat de saus niet koken.
5 Laat de asperges uitlekken en leg ze naast elkaar op warme borden met de
punten naar dezelfde kant. Schenk de basilicumsaus erover, schep de garnalen
erover. Garneer met partjes ei.
Lekker met gebakken krieltjes.

Eet smakelijk!

Clasine Batenburg

wenkbrauwen te hebben!

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.
BEFORE

AFTER

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

Esmay is de specialist in Henna Brows!
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
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Heb jij klachten, waarbij voeding
je wellicht kan helpen?

Hallo. Ik help je graag
jouw natuurlijke weg
te vinden.

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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Meesterbrein 2022

Gezellige filmavond
Op vrijdag 13 mei organiseren we weer een gezellige
filmavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
• Kosten € 2,50 incl. koffie of thee met wat lekkers bij
binnenkomst én in de pauze
• Aanmelden kan per direct via e-mail aan
filmraadhuis@gmail.com
• Inschrijven op naam met het aantal bezoekers
’The Reader’ (2008) speelt zich af in Duitsland, vlak na
de Tweede Wereldoorlog.
Vele jaren na een gepassioneerde affaire met een veel
oudere vrouw ontdekt rechtenstudent Michael Berg
een diep geheim over de vrouw die hij ooit liefhad en
voorlas uit de wereldliteratuur.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur.
De keuringsdagen zijn 12 en 19 mei 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.

NIEU

W

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige
avond: 17 juni en 16 september.

Inloop-/muziekmiddag

KOM
JE
OOK?

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!!

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
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Vrijdag 6 mei aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van team
Agatha Kwisteam? Zaal open om 19.30 uur.
Maximaal 12 teams van 6 vrienden, vriendinnen of buurtgenoten vanaf 18 jaar. Publiek en
supporters zijn van harte welkom, de bar is
open. Inschrijven vóór 1 mei per mail aan
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl met vermelding van je teamnaam en aantal personen.
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

April, een zondagmiddag
Ik ga eens kijken of het inderdaad niet meer zo
druk is bij de zondagmiddaginloop.
In de gang hoor ik al hé er komt nog iemand
aan! Binnen zitten vier gasten aan hun eerste
kopje koffie. Drie vrouwen en een man. En een
gastvrouw, die al iets te knabbelen op tafel zet.
Even later komen er nog twee gasten binnen.
Even een babbel met deze mensen, die
allemaal vinden dat deze zondagmiddagtraditie niet mag verdwijnen.
Zo’n twee jaar geleden zaten hier zo’n
zestien buurtgenoten te jokeren, rikken en
rummikubben. Een drankje met een hartig
hapje erbij en de laatste buurtnieuwtjes.
Nu is er een tafel waar rummikub gespeeld
wordt. Één tafel met vier personen! Veel te
weinig voor zo’n mooie Tongelrese activiteit.
Denkt u, ik wil ook wel eens komen kijken als
gast, kom dan zeker een keer kijken, drink een
kop koffie of een drankje en mogelijk heeft u
nog een leuk idee! Wij staan en zijn er open
voor!
Zondagmiddag van half twee tot half vijf !

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 worden zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km.
De officiële 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 woensdag 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.

DOE
MEE!
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Gezonde lucht in de wijk, een noodzaak
Volgens een recent bericht van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is luchtvervuiling een
noodsituatie op gebied van volksgezondheid. Eindhoven ligt midden in een van de meest (lucht)
vervuilde gebieden van Noord-West Europa. Dat komt omdat Nederland en haar omgeving, door
haar geografische ligging en handelsmentaliteit, zich heeft gericht op de wereld van industriële en agrarische productie en logistiek vanuit een economisch groeiperspectief. Dat dit uiterst
nadelige consequenties heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving, met enorme weerslag
op onze gezondheid, hebben we zwaar onderschat. Huidige wetenschappelijke inzichten over
luchtvervuiling en de vele millioenen vroegtijdige overlijdens wereldwijd hebben de alarmbellen
doen luiden.
AiREAS is in 2011 ontstaan uit het gedachtengoed van de
Stad van Morgen (Stichting STIR). Hierin zijn we allemaal
samen (mens en instanties) verantwoordelijk voor het
voortbestaan van de mens door aandacht te besteden aan
een aantal basisprincipes. Een gezonde leefomgeving is er
daar één van, een gezonde levensstijl ook. Omdat luchtvervuiling grotendeels onzichtbaar is speelt het amper een
rol in ons dagelijks leven. We besteden daarentegen veel
meer aandacht aan gezond eten zoals biologisch voedsel.
We ademen echter ruim 30 keer meer lucht in voor ons
lichaam dan we voedsel eten. Als we die vervuilen dan
heeft het nare consequenties die tot uiting komen in allerlei ziektebeelden die allemaal voorkomen hadden kunnen
worden.
Ondertussen is ons zorgsysteem overspannen, onbetaalbaar geworden en is de ongezonde situatie ook een
voedingsbodem voor pandemieën zoals corona. Onderzoek van AiREAS in 2016 heeft aangetoond dat 50% van
onze blootstelling aan luchtverontreiniging verrassend
genoeg door onszelf wordt veroorzaakt. Er is dus heel snel
gezondheidswinst te boeken door daar aandacht aan te
besteden. Dit zijn de hoofdboosdoeners die we zelf in de
hand hebben:
• Roken
• Waxine lichtjes en kaarsen
• Houtstook
• BBQ
• Gebrekkige ventilatie thuis
• Klussen in huis (zoals stoffen, boren, timmeren, zagen)
• Mobiliteit keuzes, vooral tweetakt brommers
• Vuurwerk
Bij houtstook, BBQ en mobiliteit is het niet alleen aan
onszelf te wijten, maar vaak ook aan de buren. Ons eigen
stookgedrag heeft namelijk ook effect op onze omgeving.
Dat mogen we niet bagatelliseren. De hoeveelheid mensen
met klachten aan de luchtwegen is schrikbarend gestegen
de laatste decennia. Het is een gebaar van solidariteit en
burenliefde als men hiermee rekening houdt en ons stookgedrag aanpast, zeker op dagen van windstilte.

• Ventileer uw huis regelmatig en zeker als u aan het koken
bent.
• Breng uw kinderen te voet of op de fiets naar school.
• Pas innovaties toe die uitstoot minderen. Er zijn nieuwe
vormen van open haard of bbq die erg goed bijdragen
aan gezelligheid zonder alle negatieve bijeffecten.
• Er is geen noodzaak meer om een eigen auto te hebben.
Elektrisch deelvervoer is ruim beschikbaar, erg toegankelijk, kosteneffectief en eenvoudig te gebruiken.
• We kunnen ook een deelauto en dienstverlening samen
opzetten in buurten en wijken als er genoeg draagvlak
voor gecreëerd wordt. Het bespaart veel kosten en ruimte, en bevordert de sociale omgang onderling.
• Laat de auto vaker staan en pak de fiets of de benenwagen voor de kleine afstanden
• Zorg voor veel en diverse levend groen in uw omgeving.
We kunnen samenwerken aan de tuinen met mensen die
tuinieren leuk vinden. Dat kan ook gecombineerd worden
met voedselteelt.
• Probeer uw energiegebruik structureel te minderen (alle
bovenstaande tips hebben invloed op uw energiegebruik,
niet alleen de thermostaat thuis)
• Koop vooral lokale producten (liefst op loop- of fietsafstand)

GEZOCHT
Gastvrouw/heer die het leuk vindt om op Punt-C, een ontmoetingsruimte op Sectie-C, mee te
helpen om onze klanten het naar hun zin te maken tijdens hun vergadering, heidag of event? Er
gebeurt heel veel en het is enorm afwisselend ook qua klandizie. Je hoeft niet alles te kunnen,
maar willen aanpakken. Het kan van vrijwillig tot een vergoeding zijn. Het liefst hier uit de buurt,
omdat de tijden verspreid kunnen zijn. Het moet ook vooral gezellig zijn. We doen niet aan
leeftijdsdiscriminatie. Kijk gerust op www.punt-c.nl en als je meer wilt weten stuur een mail naar
info@punt-C of bel gerust 06-53 72 83 74.

GEVRAAGD
Brabantse huishoudelijke hulp voor om te beginnen 3 uurtjes om de 14 dagen.
Telefoon 06-12330035.

VOORPROEFJE THEETUIN EDEN
Bij genoeg belangstelling zullen binnenkort de poorten van Theetuin Eden openen, maar op
Moederdag kun je al een voorproefje krijgen in de vorm van een pilot.
Als het weer het toelaat kun je op 8 mei tussen 14:00 en 17:00 uur in de groene oase van Tongelre op reservering aanschuiven voor een high tea met:
• Salade					• Soep
• Etagère met zoete en hartige lekkernijen
• Smoothie of prosecco
•Onbeperkt koffie of thee
Voor 24,50 per persoon prik je een vorkje mee op Loostraat 7 in Eindhoven. We verzoeken je om
dit bedrag contant te voldoen.
Loopt het water je al in de mond? Stuur een berichtje naar Hildegard (bellen mag ook) op
0622503295 of mail naar hildegard@labiba.nl om zeker te zijn van een plekje.
Tot in de tuin!

In AiREAS zijn 23 gemeenten verbonden om luchtkwaliteit
te meten in Zuidoost Brabant en samen maatregelen te
treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. AiREAS biedt
tevens de mogelijkheid voor inwoners van Tongelre om op
eenvoudige wijze de luchtkwaliteit in uw omgeving te meten als er voldoende mensen zijn om een meetproject op
te starten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met jpclose@aireas.com of kijken op www.aireas.com

Wat kunnen we nog meer doen zelf? Hier volgen nog een
aantal tips die uiterst gezonde effecten hebben op uzelf en
uw leefomgeving:
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momenten met
Hart, ziel en handen

Afscheid
nemen doen
we samen
Uitvaartverzorger Anita van de Voort

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

Het Rode Kruis is op zoek naar collectanten
In de collecteweek van 12 t/m 18 juni 2022 gaan
onze collectanten in hun eigen buurt weer op pad om
te collecteren voor het Rode Kruis. De opbrengst van
deze collecte komt ten goede aan de lokale activiteiten
(oa Workshops Goed voorbereid op Noodsituaties,
gastlessen Educatie) van het Rode Kruis in Eindhoven
en omstreken.
Wil jij hiervoor ook je bijdrage leveren,
geef je dan op als collectant!

De onbespeelbare harp

Stuur een mailtje naar Anja van der Sande via collecte.
brabantzuidoost@rodekruis.nl of bel naar 040 2443311

Er is zo’n prachtig Chinees sprookje over een keizer die in zijn koets rondreed door zijn land. En
midden in een oud bos liet de keizer de koets stoppen bij een prachtige oude boom. Hij liep erom
heen en bedacht dat er van de oude boom een harp gemaakt moest worden voor in zijn paleis.

door Feike Weeda, docent levensbeschouwing en voorganger in de Kapel Eindhoven

12-08-19 14:36

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

paulvangemert.nl

Maar door het graven, hakken en zagen werd de draak die
eronder al duizenden jaren lag te slapen, wakker en vloog
als een rode vuurpijl weg naar de horizon. En op hetzelfde
moment donderde de boom met luid geraas neer op de
aarde. En zo werd de boom meegenomen en er werd een
prachtige harp van gemaakt.
Op een dag was de harp klaar en zou deze voor het eerst
zijn tonen laten klinken aan de keizer en zijn hele hofhouding. Maar de ene na de andere harpspeler uit het land
kon er geen fatsoenlijke toon uit krijgen: het ding was zo
vals dat het krijste en piepte, tot het stil werd en zelfs de
snaren braken. Het geduld van de keizer was op: “Uit mijn
ogen, dat ding! Breng hem naar de diepste kelder van mijn
paleis.”
En zo raakte de harp vergeten en werd onder stof bedolven.
Als je hem daar zo zag staan in het halfduister, was het net
of hij stond te dromen... te dromen van de tijd dat hij nog
een jonge sterke boom was, geworteld in de aarde... met
zijn bladerkroon opgericht naar de hemel... vogels, nesten
bouwend in zijn takken! Hij droomde van alle stormen en
orkanen die hij had overleefd. Hij droomde van alle jaren
van oorlog die hij had gezien onder de mensen... van alle
jaren van vrede die hij had meegemaakt... hij droomde van
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alle kinderen die ooit hadden gespeeld in het gras aan de
voet van zijn stam... En zo verstreken er vele jaren.
Op zekere dag werd er ‘s ochtends heel vroeg op de hoofdpoort van het paleis gebonsd door een man, van top tot
teen in een vuurrood gewaad gewikkeld. En hij zei: “Ik heb
gehoord dat er hier een harp moet zijn en dat het niemand
lukt erop te spelen. Ik zou het graag eens proberen.” En zo
werd de harp uit de kelder gehaald, afgestoft, gestemd en
voor de keizer en zijn hele hofhouding geplaatst.
De vreemdeling boog diep voor de keizer en liep daarna
negen maal om het instrument heen. En toen begon de
harp te zingen onder zijn vingers. Hij zong en zong van
alles waarover hij gedurende al die jaren in het donker
gedroomd had... Toen de harp uiteindelijk zweeg, vroeg
de keizer: “Hoe is dat mogelijk, dat het al die anderen niet
gelukt is en jou wel?” En de man antwoordde: “Heer, ik
liet het aan de harp over haar eigen thema te kiezen. En
toen ik aan het spelen was, wist ik niet meer of ik het was,
die de harp bespeelde - of dat het de harp was... die mij
bespeelde!” En zo werd de man met geschenken overladen
en verdween uit het keizerrijk. Niemand heeft hem ooit nog
teruggezien...
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van de Geloofsgemeenschap

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Lied 997 uit het Liedboek
Op Palmpasen hadden we bijgevoegde bloemschikking met
de volgende tekst:
Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer
blikken we niet alleen terug naar wat was
- het lijden en sterven van Jezus –

Katholieke kerk

Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 1 mei
10.00 uur Lieuwe Wijbenga
Zondag 8 mei
10.00 uur	ds. Marja van den Beld
Kinderdienst, Jeugdkerk
Zondag 15 mei
10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Zondag 22 mei
10.00 uur	ds. Tjalling Huisman
Kinderdienst, Jeugdkerk
Donderdag 26 mei 10.00 uur	ds. Kirsten Wuijster
Hemelvaartsdag
Zondag 29 mei
10.00 uur Berthilde van der Zwaag
Zondag 5 juni
10.00 uur	Pinksterdienst in de
Johanneskerk
Bij het thema “Hoop” van de zangdienst op 24 april
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop,
het resultaat.
Vaclav Havel
Reis naar Auschwitz
In het restaurant van het vliegveld ontmoette ik twee
vrouwen die vertelden dat ze naar Auschwitz gingen. Dat is
in Polen vlakbij Krakow.

Wat zeg je tegen mensen die naar Auschwitz gaan? Niet
‘Veel plezier’, maar wat dan wel? Ze zeiden dat ze de
geschiedenis in de ogen wilden zien. Op die plek, is dat een
heel zware confrontatie. Natuurlijk is het belangrijk om de
geschiedenis te kennen, en om die goed tot je door te laten
dringen. Ieder mens doet dat op de eigen manier. Ik zei, ‘Ik
hoop dat dit een zinvolle reis voor u zal zijn’. Ze hoopten
met een intense ervaring rijker, weer thuis te komen.
De motieven om op reis te gaan zijn voor iedereen anders.
Het boeiende van luchthavenpastoraat is, dat je al die
verschillende motieven tegenkomt. Maar iedereen mag ik
een goede reis wensen en iedereen mag ik Gods zegen
wensen.
Ontheemd
- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en
brand, genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Openluchtmis

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Na twee jaar door Corona geen openluchtmis te hebben
georganiseerd zijn we blij dat het nu weer kan.
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst.
Zondag 1 mei is om 11.00 uur de openluchtmis bij de
Mariakapel aan de Loostraat met medewerking van het
Sint-Martinuskerk, ’t Hofke,
Martinus- en Catharinagilde. Na afloop zullen zij de
Eucharistieviering elke zondag om 9.30 uur.
vendelhulde brengen.
Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd door
Aansluitend staat er koffie en thee klaar voor een gezellig
een Heilige Mis om 9.00 uur.
samenzijn. Zanggroep Boeremoeske zal de muzikale
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
omlijsting verzorgen.
Bij slecht weer zal de eucharistieviering in de Sint
Op 1 mei is er om 11.00 uur een openluchtmis bij het
Martinuskerk plaatsvinden.
kapelletje in de Loostraat. Bij slecht weer wordt de mis
De eucharistieviering van 9.30 uur in de kerk komt die dag
verplaatst naar de Martinuskerk eveneens om 11.00 uur.
te vervallen.
Deze zondag vervalt de viering van 9.30 uur.
Op donderdag 26 mei Hemelvaartsdag is er een
eucharistieviering om 9.30 uur.
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

De hele meimaand wordt elke avond om 19.00 uur het
rozenhoedje gebeden bij de kapel.
De werkgroep openluchtmis,
Ine Gerrits

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

En binnen heerst de bittere twist, het woord komt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;

CONTACT
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven.
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid.
Twitter: ProtestantEindhoven.
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid.
Telefonisch contact: J aap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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of naar binnen
- ons tekort waardoor dit lijden nodig was,
maar ook op vooruit.
Brood en wijn als beeld van het feestmaal
dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam
gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren,
gedenken en hopen.

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

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

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

12000 borelingen
Pedicurepraktijk Jacqueline
De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

Achteraan op het Coll, verscholen tussen struweel en korenvelden,
woonde Anna Smits samen met haar man Bert in een planken huiske.
Gedurende een periode van vijftig jaar vervulde deze bewonderenswaardige vrouw haar
taak als vroedvrouw. Zij zette hierbij naar eigen zeggen, zeker 12.000 kinderen op de wereld,
waarvan er bij de geboorte niet een stierf. Als Anna meerdere bevallingen tegelijkertijd had, schakelde ze
haar man Bert in die dankzij zijn werk als lijkaflegger in het ziekenhuis ook over enige “medische ervaring”
beschikte! Het volledige, enerverende verhaal met foto’s staat in het boek “Tongelre nog an toe”
op bladzijde 202 t/m 204.

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

Erfbelasting Eindhoven is lid van

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Anna Smits

In afwachting van de nieuwe wereldburger

Bert en Anna op weg naar de zoveelste bevalling
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SPIL-centrum ‘t Karregat
SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden
wie je bent: we doen het samen
• 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 speelmogelijkheden
• Jong en enthousiast team
• Aan onze school is Omnio,
afdeling voor fulltime onderwijs
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

Ode aan juf Riet
Een ode van wethouder Torunoglu aan
ons redactielid Riet Smulders.
Bron: Groot Eindhoven

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?

Clown Arno Huibers speelt zijn 40+
jubileumvoorstelling

HOMMAGE
AAN DE CLOWN

in het gezelligste theatertje van
Eindhoven

ARNO'S THEATER
Kalverstraat 11

'Het spelplezier stra
in de voorstelling a alt er
f...'
(Eindhovens Dag

blad)

Data mei 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Tijd vrijdag 20 uur / zondag 15 uur
Entree € 16,- vw en € 10,- kind tm 16 jr
(Kinderen welkom vanaf 8 jaar)
Reserveren

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

w w w. a r n o h u i b e r s. n l

Wasven Festival: ‘Koren op de molen’

rondom de
Wasvenboerderij
Op het moment dat deze editie van het wijkblad op de mat valt hebben wij net het eerste Wasven
Festival achter de rug. We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind waren en dat veel Tongelrenaren hebben kunnen genieten van leuke activiteiten op die dag.
De komende maanden organiseren we steeds op de laatste zondag van de maand een dag vol cultuur en natuur, voor jong en oud, in en om de boerderij.

Planning activiteiten mei
zaterdag 7 mei

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zaterdag 14 mei

Klusochtend

9.15 – 12.30 uur

zaterdag 21 mei

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zaterdag 29 mei

Klusochtend

9.15 – 12.30 uur

20 t/m 22 mei

Wasverwennerij

v.a. 17.30 uur

zondag 29 mei

2e Wasven Festival: ‘Koren op de molen’

13.00 – 17.00 uur

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 Wasvenboerderij.
Wie mee wil helpen is van harte welkom op zaterdag 7 en
21 mei. 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.
Op de klusochtend wordt zó lekker gewerkt dat er bij de
klussers behoefte is aan méér. Samen klussen is namelijk
kei-gezellig! De klusochtenden zijn voortaan dus óók twee
keer per maand, en wel elke 2e èn elke 4e zaterdag van de
maand. Op 14 en 29 mei kan er weer lekker geklust worden
(timmeren, schuren, schilderen e.d.). Vanaf 9.15 uur staat
de koffie klaar in de kas.

Wasverwennerij
Om onze gasten te laten genieten van de kookkunsten van onze koks organiseren we in het weekend van 20 mei
vanaf 17.30 uur weer de Wasverwennerij. Dit is een verrassingsmenu 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 per telefoon (040-7870707).
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Op zondag 29 mei organiseren wij voor de tweede
keer het Wasven Festival. Het thema is dit keer ‘Koren
op de molen’. Het Wasven Festival is een middag vol cultuur en natuur, met tal van activiteiten rondom de boerderij
en in de tuinderij.
Heb je tijdens het Wasven Festival in april een groene leasebak
bemachtigd? Dan kun je die nu laten vullen met nieuwe biologische
groenten en kruiden. Er zijn weer diverse wandelingen door de verschillende ecotopen op het Groendomein. Onder de Wereldboom in
het groene hart kun je meedoen met buitenyoga. De deelnemers aan
de fotoworkshop van Wasven-fotograaf Patrick Spruytenburg presenteren hun resultaten in een natuurfoto-expositie.
Ook voor de jeugd is er weer van alles te doen. Doe mee met de Wasven XL games, of ga kijken hoe onze Drentse heideschapen worden
ontdaan van hun dikke jas tijdens het schapen scheren.
Het muzikale programma in de Tuinderij en op het Wereldboom-podium wordt verzorgd door het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). De duurzame catering komt natuurlijk uit eigen tuinderij en bakkerij.
Kom op 29 mei gezellig langs tussen 13 en 17 uur en laat je verrassen. Kijk voor het complete programma op onze website.

Nieuw speciaalbier van eigen akker: Tot Streeks!
In september vorig jaar werd er voor de eerste keer boekweit geoogst op
de vrije akker van het Wasven (tegenover de boerderij). Na het dorsen werd
een deel van de korrels door de Genneper Watermolen tot meel gemalen en
gebruikt voor het bakken van biologisch brood. Een ander deel werd in onze
eigen ovens geroosterd om daarna door de Stadsbrouwerij Eindhoven tot bier
te worden verwerkt.
Boekweitbier zou je een verloren bier kunnen noemen. Het wordt niet veel
meer gebrouwen. Vermoedelijk is er voor het eerst rond 1800 sprake van dit
‘melkachtig wit bier’. In de archieven van brouwerij het Scheepje in Haarlem
anno 1820 is een recept gevonden van boekweitbier, dat ‘Brabands witbier’
werd genoemd. Het bevatte pilsmout, tarwemout, boekweit en haver en had
een alcoholpercentage van 7,8%. Een stevig biertje!
De hoge viscositeit van boekweit maakt het lastig om mee te brouwen (het
verstopt het filterbed), maar volgens de brouwer geeft het ‘een prachtig
schuim, een romig mondgevoel en een subtiel kruidige smaak’. Een heerlijk fris lentebiertje dus.
Na het lezen van dit stukje benieuwd naar de smaak van ons nieuwe speciaalbier ‘Tot Streeks’? Het is op fles verkrijgbaar in
onze winkel en vers van de tap in de Gasterij. Zolang de voorraad strekt..

Vrijwilliger(s) 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 vrijwilligers van de Communicatiewerkgroep beheren de website en
de social media en verzorgen de digitale nieuwsbrieven.
Op dit moment kunnen we vooral hulp gebruiken in de bakkerij en voor de communicatiegroep. Maar ook de anderen
werkgroepen kunnen altijd extra handen 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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gezond en Wel
Meer energie door een gezonde ademhaling
Energie heeft in ons lijf grofweg twee bronnen: vetten en
suikers. Deze worden in ons lichaam verbrand en geven energie. Althans dat is de bedoeling. Wat er nu veel
gebeurd is dat we te veel suiker eten. Aan suikers hebben
we ongeveer 2.000 calorieën op voorraad in ons lichaam,
terwijl we van vetten wel 100.000 calorieën op voorraad
kunnen hebben. De verbranding van vetten en suikers
verloopt anders. Koen de Jong (boek Verademing) heeft een
mooie manier om dat uit te leggen. Als je wc-papier aansteekt dan heeft dat de volgende kenmerken: het geeft veel
licht ,het geeft veel warmte ,maar het vuurtje is wel snel
uit. Wanneer je de kaars aansteekt heeft dit hele andere
kenmerken: het geeft weinig licht, het geeft weinig warmte,
maar het vuur blijft wel heel lang branden. In dit verhaal is
het wc-papier de suiker in ons lichaam en de kaars het vet.
Dit illustreert ook direct de verschillende kenmerken. Suiker
is een snel beschikbare brandstof, waarvan we minder op
voorraad hebben en sneller verbranden. Vetten hebben we
veel meer op voorraad en verbranden langzamer, je hebt er
langer lol van.
En wat heeft dat met ademhalingsoefeningen te maken?
Wanneer je in rust normaal 16, 17 of zelfs 18 keer per
minuut ademt, ben je aan het ademen alsof je rustig aan
het hardlopen bent. Dat kost onnodig energie en dan vooral
energie-snelle suikers. Met ademhalingsoefeningen kan je
de ademfrequentie naar beneden brengen en je hartslag
laten zakken. Dit zorgt ervoor dat je lichaam in rust in
de vetverbranding komt. Zo hou je meer energie over in
het suikerpotje. En dat is fijn, want het brein herkent alleen
suiker als brandstof. Als je in rust dus meer vetten verbrand

Orteliusweg 14
Eindhoven

hou je meer suiker over voor een scherp brein en dat is top
voor je concentratie.
Hoe kom je aan een te snelle ademhaling in rust?
Stress is natuurlijk een aanjager van een hoge ademhaling
en zo ook van veel van lichamelijke klachten. Stress begint
bij onze hersenen. Bij chronische stress, bij langdurige spanning, zijn het meestal de gedachten uit het rationele (denk)
brein die dit veroorzaken. Je maakt je zorgen over een ziek
familielid of over ruzie met een partner. Bij dit soort stress
is dus het rationele brein de aanstichter. Als de stress groter
wordt neemt je emotionele brein (welke de emoties regelt
en gericht is op overleven) het over van het oververhitte
rationele brein. Dit deel van het brein zorgt ervoor dat je
lichaam de hele tijd klaar is om te vluchten of te vechten.
Dat zijn de enige opties die het kent. Je hersenen maken
overuren. Je hebt de hele tijd een hoge cortisolspiegel in
je bloed, met alle gevolgen van dien: hoge hartslag, hoge
ademhaling en hoge bloeddruk, wat weer allerlei andere
klachten kan veroorzaken en energie vreet.
Met ademhalingsoefeningen en ontspanning kan je de
ademfrequentie naar beneden brengen en kun je dat patroon doorbreken. Zo ga je de stress te lijf en zo zorgt dus
een goede ademhaling voor meer energie!
Meer weten:
Praktijk Marja Boerefijn, Pagelaan 7 (bij de Jumbo!)
0402813463 0644109579
marja@cesar-tongelre.nl

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

tel: 06-10150651
tel: 040-2820544

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

41

De sportwaarderingsprijs voor Fransje Rovers
Het is weekend, zaterdagochtend 7.30 uur, in huize Rovers
loopt de wekker af. Fransje komt in actie en om ± 8.30 uur
zit ze in de auto en rijdt naar Eckartdal, daar haalt ze haar
dochter Marieke en medebewoner Wietse op. Daarna gaat
het richting Geldrop naar zwembad Laco, voorheen De
Smeele. Om 9.30 uur begint daar de zwemles voor mensen
met een beperking. Iedereen wordt persoonlijk door een
vrijwilliger/vrijwilligster begeleid. Fransje als professionele
zwemlerares heeft het algehele overzicht. Aanvankelijk was
ze zelf ook altijd in het water te vinden, maar tegenwoordig geeft ze vaak aan de kant de vrijwilligers aanwijzingen.
Na afloop van de les om 10.15 uur gaat het weer richting
Tongelre.
Dit gaat zo zaterdag op zaterdag, iedere week en beste
lezer, schrik niet, dit vrijwilligerswerk doet Fransje zo al
40 jaar. En nu heeft ze de sportwaarderingsprijs van de
gemeente Geldrop/Mierlo gekregen. Dat dat heel terecht
en zeker welverdiend is, zult u begrijpen. “Maar ik heb deze
prijs niet gekregen omdat ik dit al zo lang doe”, haast Fransje zich te zeggen. “Het is puur toeval dat ik juist nu zoveel
jaren bij De Doorzetters ben, een vereniging voor aangepaste sport en spel. Via een vriendin kwam ik met Marieke, die
het syndroom van Down heeft, in het Geldropse zwembad
bij De Doorzetters terecht. Deze vereniging heeft meerdere afdelingen zoals paardrijden en discodansen. Wij gaan
dus zwemmen en proberen mensen met een beperking
watervrij te maken. Ik wist dat ik als zwemlerares wat kon
betekenen voor deze mensen.”

Adverteerder in de kijker
We praten met Joyce Kos over haar werk als natuurvoedingskundige. Na een driejarige opleiding In Driebergen heeft ze
sinds kort haar praktijk aan de Haagbeemd geopend. Joyce vernam van haar zus over deze opleiding en ze werd er meteen
enthousiast over.
Naast haar werk op een architectenbureau volgde zij één keer in de twee weken deze opleiding. De vakken die daar aan
bod kwamen zijn antroposofie (o.a. waarnemen en denken), diëtetiek, productkunde, landbouw en kruidenleer. Het praktijkgedeelte bestond uit oefenen met cliënten en een jaarlijkse kookdag.
Joyce heeft op diverse stageplekken gewerkt: bij de Genneperhoeve, bij een natuurwinkel, in de keuken van een zorgboerderij en bij een orthomoleculair diëtist.
Daarnaast heeft zij samen met 4 natuurvoedingskundigen een minicursus “Een natuurlijke
weg naar een gezond leven” opgezet. Sinds de uitbraak van de pandemie krijgt onze
weerstand veel aandacht. Met tips uit deze minicursus kun je jouw weerstand een
boost geven.
Als je geïnteresseerd bent in het maken van een afspraak kun je met Joyce
contact opnemen en volgt er een intake. Je krijgt een formulier mee met
vragen over jouw voeding en leefstijl. Joyce geeft jou na enkele consulten
een advies op maat.
Meer informatie kun je vinden op haar website:
joycekosnatuurvoedingskundige.nl
Ans Verheijen

Gemeente Geldrop/Mierlo heeft deze sportprijzen van het
jaar 2021 in het leven geroepen en zijn op zoek gegaan naar
vijf sporters in vijf categorieën die een unieke sportprestatie hebben geleverd. Het bestuur van De Doorzetters heeft
Fransje voorgedragen.
De Geldropse en Mierlose sportverenigingen hadden
vijftien genomineerden. Het publiek mocht stemmen en
samen met de vakjury is de uiteindelijke keuze gemaakt.
Vrijdag 25 maart 2022 tijdens het sportgala in Centrum
Hofdael in Geldrop werden de winnaars bekend gemaakt en werd Fransje voor haar bewonderenswaardige
prestatie beloond met de sportwaarderingsprijs!
Proficiat Fransje met deze
welverdiende prijs!
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Adopteer een Straat
Samenwerken aan een mooi, schoon en groen Eindhoven, dat
is de doelstelling achter “Adopteer een Straat”.
Vergroening staat bij de gemeente Eindhoven hoog in het
vaandel en het schoonhouden van de stad is minstens zo belangrijk. Beide worden omarmd door Adopteer een Straat: een
Eindhovens vrijwilligers initiatief dat in 2014 is ontstaan; het
idee komt van Kees Lepoeter, inwoner van Prinsejagt. Hij heeft
de openbare ruimte vlak bij zijn huis geadopteerd en zorgt er al
een paar jaar met plezier voor.
Nu doen er al meer dan 1000 enthousiaste vrijwilligers aan
mee. Inwoners van Eindhoven kunnen, alleen of in een groepje,
een bepaalde straat, een blokje, een deel van een wijk, plein of
park “adopteren”. Zo helpen ze met het schoonmaken en / of
groen houden van het geadopteerde gebied.
Ik zelf heb me in 2020 aangemeld en kreeg van Kees een afvalgrijper, handschoenen, afvalzakken en een veiligheidshesje.
Intussen zijn we in de wijk Koudenhoven al met 4 personen en
hebben we de straten onder elkaar verdeeld om in de wijk het
zwerfafval op te ruimen en de wijk dus schoon te houden.
Om je woonomgeving mooi en groen te houden, adopteer je
een stukje van de openbare ruimte in jouw straat of buurt, een
boomspiegel of geveltuintje. In het voorjaar zorgt de gemeente voor vaste planten en potgrond en in het najaar is er een

bloembollenactie. Je kunt zelf
een keuze maken uit het ruime
aanbod. Als je de bloemen
geplant hebt, markeer je
jouw gebiedje met een bordje
“Adopteer een Straat”. Als je
dat bordje geplaatst hebt, vertrouwt de gemeente erop dat jij
daar zorgt voor het onderhoud,
onkruid wieden, water geven etc. Het resultaat is een prettigere
leefomgeving en je doet op een eenvoudige en leuke manier
iets terug voor de samenleving.
Ook in de Karpen heb ik al meerdere Adopteer een Straat-bordjes gezien en mooie boomspiegels. In de andere delen van Oud
Tongelre is er nog zeker ruimte voor dit initiatief. Minder zwerfvuil en overal gezellige plantjes rond bomen en in geveltuintjes.
Dat is toch een mooi vooruitzicht waar iedereen blij van wordt?
Wil je graag meedoen? Je kunt je eenvoudig aanmelden door
een mail te sturen met je naam en adres naar
adopteer.een.straat@gmail.com .
Natuurlijk kun je ook met mij contact opnemen via jose.lavrijsen@on.nl

Van “Groenpark” naar “Ecoplantage”!
- de noodzaak voor een andere opzet De presentatie van het Groenpark *)
Via een flyer zijn omwonenden van de Loostraat in Eindhoven eind december op de hoogte gebracht van de plannen
van het “Groenpark de Kleine Dommel”. Dit bericht kwam
als een “donderslag bij heldere hemel” binnen bij veel
wijkbewoners, want niemand wist hiervan af. Ook niet dat
er al in november 2021 een uitgebreid principe-verzoek
was ingediend bij B&W van Eindhoven. Bij het lezen van de
flyer krijg je het idee van een natuurproject en werd het
niet meteen duidelijk dat het ook om zonneparken gaat,
dat ontwikkeld wordt in samenwerking met energiebedrijf Vattenfall.. Daardoor kwam de presentatie enigszins
“verwarrend” over. Bij een dergelijk groot project is het een
betere volgorde om eerst in contact te gaan met de direct
omwonenden en natuurorganisaties om het draagvlak te
polsen. Nu kan alsnog wel achteraf worden meegepraat
via een “klankbordgroep”. Vijftig procent van het totale
oppervlak van 36 hectare is bestemd voor zonnepanelen.
Dit blijkt –tot op heden- een onbespreekbare voorwaarde
te zijn voor het project. De (adviserende) “klankbordgroep”
heeft dus beperkte mogelijkheden tot het (mede)vormgeven van het plan. Het is noodzakelijk dat deze eis van tafel
gaat anders is er geen levensvatbaar alternatief mogelijk.
Hoe groen is het gepresenteerde “Groenpark”?
Het wordt een “Groenpark” genoemd, maar 50% van de nu
“groen” gebruikte grond (weiland en akker) wordt omgevormd tot een monocultuur van zonnepanelen. De bestaande
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(prei)-akkers worden in het huidige plan vervangen door 3
”zonneparken” van in totaal 27 voetbalvelden.
Het siert de initiatiefnemers om grond terug te willen geven
aan de natuur en een bijdrage te willen leveren aan duurzame
energie, maar dit project is te grootschalig en past niet in het
natuurgebied van het Dommeldal. Bij Eeneind worden de
panelen zelfs tot dichtbij de Kleine Dommel gepland! Natuurorganisaties en wijkbewoners zullen zeker bezwaar gaan maken
tegen dit plan. Het is ook wel enigszins verbazingwekkend dat
dit plan op deze manier wordt ontwikkeld want het past totaal
niet in de plannen die de provincie, diverse gemeentes en het
Brabants Landschap . Die willen dat dit gebied langs de Kleine
Dommel van Geldrop tot Son*) deel zal gaan uitmaken van het
van Gogh Nationaal Park ! *) Ook de landschappelijke aspecten en behoud van het landelijk karakter van de Loostraat
schieten met het huidige ontwerp tekort. Een hele brede
strook langs de rivier de Kleine Dommel en de omringende
weilanden moet gereserveerd worden voor “puur natuur”. Hier scharrelen o.a. weidevogels en zelfs regelmatig
ooievaars rond! Dat moet je met rust laten. De opzet van
het project blijkt ook niet echt duurzaam te zijn. Dit stopt
immers na 15-25 jaar. Daarna moeten volgens het bestaande plan de zonnepanelen ontmanteld zijn en dan is de
grond dan niet meer bestemd voor agrarische doeleinden.
Het motto van Vattenfall: “binnen een generatie fossielvrij”
lukt op deze manier niet echt bij dit project, want na een
generatie wordt er geen duurzame energie meer opgewekt.

Is dit project haalbaar?
De realisatie van dit plan lijkt weinig kansrijk; immers naast
bovenstaande bezwaren zijn er
nog een aantal knelpunten:
- Uit een artikel in het Eindhovens Dagblad *) blijkt dat zowel
de gemeente Eindhoven als Nuenen niet erg happig zijn op
grootschalige zonneparken op bestaande landbouwgrond.
- Het project past niet in de uitgangspunten (de z.g. zonneladder) van de beleidsnota zonneparken van de gemeente
Eindhoven *) ; waaruit blijkt dat in gebruik-zijnde landbouwgrond de laagste prioriteit heeft voor toepassing in
zonneparken . Ook de provincie Noord Brabant is kritisch. *)
- Een aantal wijkbewoners heeft B&W van Eindhoven verzocht het reeds in november 2021 ingediende projectplan
*) af te wijzen. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.
- De grote “zonne-energie centrale” is met deze opzet in
wezen een industrieterrein en dat past niet op landbouwgrond nabij natuurgebieden. Zal de gemeente daarvoor
ooit het bestemmingsplan veranderen ?
- Het project past niet in het toekomstige Van Gogh Nationaalpark *)
Van “Groenpark” naar een “Ecoplantage” !
Alles zou kunnen blijven zoals het nu is,maar ligt er ook niet een
kans of zelfs een “uitdaging”? Is er een ander plan denkbaar dat
wel uitvoerbaar en passend is in het van Gogh Nationaal Park
waarvoor een breed draagvlak gevonden kan worden bij de
wijkbewoners en tevens ook kansrijker is voor het verkrijgen
van een vergunning ? Een mogelijkheid met een totaal andere
opzet is een ontwerp dat geïntegreerd is in de natuur, afgewisseld met agrarische bestemmingen en meerwaarde oplevert
voor zowel de natuur, het landschap, het lokale klimaat, de
opwekking van duurzame energie als voor de wijkbewoners en
kan ook esthetisch veel aantrekkelijker worden. De bestaande zeer vruchtbare akker (met beregeningsinstallatie!) op de
Loostraat zou omgevormd kunnen worden tot een “Ecoplantage” met diverse functies b.v. met kleinschalige biologische landbouw, schapen, kruidentuin, voedselbos, korenvelden, stukjes
bos, met recreatieve functies als “natuurpark”, wandelpaden,
speelgelegenheid en beperkt gebruik van zonnepanelen. Dit is
ook een veel logischer plek voor een park omdat het dichter ligt
bij de bebouwing en beter toegankelijk is voor de wijkbewoners. Biologische groente en fruitteelt kan ook een (aanvullend)
duurzaam verdienmodel worden. Ook kleine “stadsboeren” uit
de wijk kunnen wellicht een perceel huren. Zodoende kan er
een “Ecoplantage” ontstaan die bijdraagt aan een ecologisch
en duurzaam rentmeesterschap dat zodanig is ingericht dat
de omwonenden hun rust kunnen behouden. De opgewekte
duurzame energie kan gedeeld worden met de omwonenden,
die zich daardoor meer betrokken zullen voelen. En… geen
zorgen meer om dalende huizenprijzen!
Lokale kennis is beschikbaar.
Er kan gebruik gemaakt worden van de uitgebreide kennis
van biologische landbouw van de deskundige mensen van
het Wasven. Het plan kan men verder ontwikkelen met een
deskundige ecoloog en landschapsarchitect, die ervaring
hebben met de inrichting van ecologisch verantwoorde
“zonneweides”. Misschien kan ook de natuurbeheerder van
de gemeente Eindhoven hierbij betrokken worden.

Gezondheid
Met het “Ecoplantage”-concept ontstaat er een combinatie
van functies met beperkt gebruik van zonne-energie. Deze diversiteit geeft meer stabiliteit en kan ook helpen om het lokale
klimaat te stabiliseren en kan b.v. hittestress voorkomen, die
onder bepaalde omstandigheden kan ontstaan door een grootschalige monocultuur van zonnepanelen (omdat zonnepanelen
zich anders gedragen dan planten). Ook is het een bekend feit
dat een natuurpark het welzijn, de gezondheid kan verhogen
en de sociale cohesie kan bevorderen. Dit sociale aspect moet
niet onderschat worden en kan de kwaliteit van de woonomgeving ten goede komen. Dat kan een belangrijke extra meerwaarde zijn die de initiatiefnemers kunnen bieden aan de
wijkbewoners. Zodoende zou de “Ecoplantage ’t Hofke”
een win-win situatie kunnen opleveren die zeer waardevol
kan zijn voor alle betrokkenen. Een dergelijke opzet is wellicht ook voor Eeneind een optie?
De voordelen op een rij van een “Ecoplantage”:
- Lijkt meer haalbaar, is gunstig voor zowel ecologie als voor
economie en vergroot de kwaliteit van het project in hoge
mate en is gunstig voor de biodiversiteit en natuurbehoud.
- Geeft een (kleine) bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie en de Regionale Energie- Strategie ,waarvoor
de urgentie met de dag groeit; mede i.v.m.de EU-plannen
voor de afbouw van het Russische gas.
- Behoud van het agrarisch karakter, de kwetsbare natuur
en het natuurlandschap rond de Kleine Dommel en is in
harmonie met het geplande “van Gogh Nationaal Park”.
- Bestaande akkers worden (deels) omgevormd en behouden hoofzakelijk de agrarische bestemming.
- Een vergunning is waarschijnlijk makkelijker te krijgen,
waardoor sneller de noodzakelijke duurzame energie
beschikbaar kan komen
- Grotere acceptatie en betrokkenheid verwacht van omwonenden door: gebruik van de lokaal opgewekte duurzame
energie, de recreatieve functies en er geen zorgen zijn
over dalende huizenprijzen.
- Draagt bij aan gezondheid, recreatie, een stabieler lokaal
klimaat en verbetering van de sociale cohesie in de wijk.
- Lokale biologische voedselproductie met hoge kwaliteit en
bevordering van de lokale economie
- Het is een weg naar ecologisch & duurzaam rentmeesterschap met een gezond verdien model dat niet na 15-25
jaar ophoudt, maar blijft voor de komende generaties.
Oproep
De initiatiefnemers worden opgeroepen om het huidige
plan los te laten en het draagvlak te onderzoeken voor een
nieuwe opzet met o.a. bovenstaande uitgangspunten
Peter van Emden (schriftelijke bijdrage aan de klankbordgroep) april 2022 *) Zie voor uitgebreide informatie :
www.hofke-tongelre.info (en kies Groenpark)
Vragen, opmerkingen of alternatieve voorstellen kunt u
sturen naar groen-tongelre@kpnmail.nl (het mailadres van
wijkbewoners van Tongelre).
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Twintig jaar behoud beukenlaan (2002 – 2022)
Hoe het allemaal begon
In dit eerste artikel komen de initiatiefnemers, de voortrekkers van de actie, Behoud beukenlaan
aan het woord: John van Soerland, Frans en Ans Langenhuijsen. Daarnaast ook de eerste medewerker van de gemeente waarmee zij te maken kregen, Eugenie Bruins, manager van stadsdeelkantoor Tongelre aan de Generaal Bothastraat.
John van Soerland ging uit wandelen
Van Soerland is een bekende naam in Oud-Tongelre. John is
er geboren en opgegroeid. Zijn vader was er postbode, zijn
opa politieagent of veldwachter, zoals die functie vroeger
werd aangeduid. De eerste drie dagen van de week is John
vrijwilliger bij Activiteitencentrum Orka. Donderdag verruilt
hij naar eigen zeggen de stropdas voor de duimstok en de
hamer, want voor de rest van de week is hij timmerman van
beroep in Best. Deze combinatie bevalt hem uitstekend.
John is een gepassioneerd man, actie en gas erop. Dat blijkt
wel uit de manier waarop hij de kruistocht om de beukenlaan te redden, opstartte. We spraken hem in het café van
Orka, aan de Broekakkerseweg.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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

John van Soerland

‘ Het was ergens eind 1997, toen ik met mijn hond Misty in
de Beukenlaan stuitte op een werkploeg, uitgerust met een
bouwkeet, wals en asfalteermachine. Wat de bedoeling is,
vroeg ik aan de opzichter. Die maakte me duidelijk dat ze
op het punt stonden om de beukenlaan in te richten voor
autoverkeer. Ik spurtte naar huis, alarmeerde mijn buren
en even later stonden we gearmd als een levende ketting
voor de machines om dit onheil te voorkomen. Toen kon de
gemeente niet meer om ons heen.’
Eugenie Bruins van het stadsdeelkantoor
1997 was ook het jaar dat het stadsdeelkantoor aan de
Generaal Bothastraat haar deuren opende. De gemeente
Eindhoven wees Tongelre aan als pilot voor dit experiment.
De bedoeling was om de afstand tussen burgerij en bestuur
kleiner te maken. Een belangrijk actiepunt was Lokale Agenda 21; hoe moet Tongelre er in 2021 uitzien ? Niet volgens
het bestuur maar volgens haar bewoners. Eugenie Bruins
werd de manager van dit stadsdeelkantoor. De bedoeling
was dat er in elke wijk een stadsdeelkantoor zou komen.
Althans, als de pilot Tongelre een succes werd.

Eugenie Bruins
Eugenie: ‘ Dat er voor mij werd gekozen is, gezien mijn
scheikundige achtergrond, toch wel enigszins verrassend.
Maar zo redeneerde men, een andere blik op de materie kan wel eens heel verfrissende resultaten opleveren.
Een van de eerste groepen die van zich liet horen was
buurtvereniging ’t Hofke Noord, in de persoon van Alfred
van Kempen, dacht ik. Naast hem en zijn vrouw Yvonne
hoorden daar o.a. ook John van Soerland bij, evenals Frans
en Ans Langenhuijsen. Zij maakten meteen duidelijk dat het
behoud van de beukenlaan bovenaan op de urgentielijst
stond. ’
Frans en Ans Langenhuijsen, geen rust op ’t Hofke
Frans en Ans Langenhuijsen verhuisden van Geldrop naar ’t
Hofke Noord. Na intensief vrijwilligerswerk in Braakhuizen,
wilden zij het wat rustiger aan gaan doen. Maar als je buren
wordt van John en Alfred komt daar vanzelfsprekend bar
weinig van terecht.
‘ Natuurlijk wilden wij ook dat die prachtige oude laan behouden bleef en om aan te tonen dat dit niet alleen leefde
bij een handjevol verontruste eenlingen, gingen we samen
met enkele dames uit de buurt ’t Hofke rond voor steun.
Nu waren wij als Geldroppenaren tamelijk vreemde eenden
in de Tongelrese bijt, maar de sympathie voor onze actie
was overweldigend. Eenieder had wel een of andere mooie
herinnering aan deze laan: het eerste kusje, beukennootjes
rapen, wandelen, met je zakmes de naam van je liefje of dat
van een ander in de bast graveren, voetballen op het gele
zand tussen het kerkhof en de bomen enz. De beukenlaan
was in ieder Tongelres hart gesloten. Behouden dus ! ’
Een eerste succes was dat het stadsdeelkantoor ƒ5000
beschikbaar stelde om de beukenlaan af te sluiten voor
autoverkeer en te onderwerpen aan een professionele
snoeibeurt. Om de laan autovrij te maken, werden er Amsterdammertjes geplaatst en slagbomen. En toen was het
geld op. Van snoeien kwam het er al niet meer van.
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Eugenie Bruins, leidinggevende van stadsdeelkantoor Tongelre, wist naar aanleiding hiervan het gemeentebestuur in
het centrum ervan te overtuigen, dat het er goed aan deed
om De Beuk Erin serieus te nemen.

Hurkmans
Dakbedekking

In een volgende aflevering hoe De Beuk Erin van alles
organiseerde en daarmee de harten van vele bekende en
onbekende Eindhovenaren veroverde in: ‘With a little help
from my friends’.

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

Oh ja en vergeet vooral ook niet de filmpjes van John Muermans te bekijken middels de hier afgebeelde qr-code.
Ans en Frans Langenhuijsen

Paul Brans

Frans Langenhuijsen; ‘ Op een avond kwam John van Soerland aan met zo’n Amsterdammertje over zijn schouder.
Nu zijn Amsterdammertjes en Eindhoven sowieso niet de
gelukkigste combinatie, maar dit terzijde. Die paaltjes
zitten helemaal los, je trekt ze er met gemak uit. Dit heeft
zo weinig zin, riep hij verontwaardigd uit. Tijd dus voor
hardere actie’.
Van actiegroep naar werkgroep De Beuk Erin

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25 Eindhoven
info@hurkmansdakbedekking.nl

Het begin was gemaakt, maar hoe nu verder ? Daarvoor
moest er toch het een en ander aangepast worden.
Allereerst onderhandelt de gemeente niet met een clubje
eenlingen. Om onderhandelingen met de gemeente te voeren, moest achter de actiegroep een rechtspersoon staan.
Met andere woorden, de belangengroep moest getransformeerd worden naar een stichting. Maar dat kost veel geld.
Om die reden werd de actiegroep Behoud beukenlaan een
werkgroep, als onderdeel van ’t Oude Raadhuis. Ook werd
er voor een andere naam gekozen: De Beuk Erin.
Ans Langenhuijsen: ‘ De titel hadden we gepikt van een
reclameactie van Super de Boer. Op grote reclameborden
stond De Beuk Erin. Die mochten we gebruiken. Deze slogan
straalde kracht en vastberadenheid uit.’
Een ander punt was dat er in Eindhoven vele groengroepen
waren, wel 24 in totaal. De gemeente had, heel begrijpelijk,
geen zin om met elke groep afzonderlijk om de tafel te gaan
zitten. Vandaar dat deze alle gebundeld werden onder een
en dezelfde paraplu, Trefpunt Groen, dat gevestigd was in
het stadskantoor in het centrum. Dit betekende wel dat de
besluitvorming veel vertraging op liep. En dat was nu net
wat de beukenlaan niet kon gebruiken, want vele bomen
verkeerden al in een slechte tot zeer slechte conditie. Een
snelle, energieke aanpak om de laan te redden, was hard
nodig.
Hier had John van Soerland het volgende op gevonden: ‘
We trokken met een stel actievoerders houthakkerskleding
aan en stapten met ronkende kettingzagen de geschokte
zaal binnen. De walm en de stank van onze machines waren
zo indringend dat de aanwezigen maakten dat ze weg
kwamen. Niet elegant misschien, maar we hadden ons punt
gemaakt, men was wakker geschud.’
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Verweerde graffiti uit het vorige millennium
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AANEENKNOPEN
ARSEEN
BEDSTEDE
CEDILLE
CELEBRITY
CONTRACTBREUK
CREEREN
DEINING
DRASSIG
ERETITEL
EXTRA
GEOLOGISCH

GESCHIFT
GISTERMORGEN
HIELENLIKKER
HONORARIUM
INGEVOLGE
INSCHRIJFGELD
MOERAS
MORREN
NEERSTORTEN
NEGENTAL
NETMAAG

NEUSHOLTE
OKAPI
ONTTREKKEN
OPSPOREN
PERSONENAUTO
PLOTS
PROGRAMMATUUR
REDENAAR
REKRUUT
SCHERTS
SKISOK

SNIPVERKOUDEN
TEGELVLOER
TERLOOPS
THEMA
TIAAR
TIENVOUDIG
TOVERFEE
TRANSPARANTIE
TUSSENKOMST
VOOROP
WIEROOK

De overgebleven letters vormen een GEREEDSCHAP
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 mei in het bezit
te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt
een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door Jumbo
Pagelaan Eindhoven.
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De oplossing van vorige maand is ’Mauritius’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
M. Jansen , Koudenhovenseweg Zuid 161
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

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

Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 281 43 17
info@fitther.nl
www.fitther.nl
•
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining
Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
NL Actief Preventiecentrum
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W. Jansen Verhuur

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!

Tel. 06 - 17 60 29 00

Verhuur van:
Marktkramen
Toiletten
Dranghekken
Aggregaten

Buitenreclame

Uw partner in evenementen!

www.onsmienevents.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
Met de garanties van TUI

ZONVAKANTIES

VERRE REIZEN

RONDREIZEN & CRUISES

WINTERSPORT

AUTOVAKANTIES

STEDENTRIPS

VLIEGTICKETS

LAST MINUTES

WWW.TUIATHOME.NL/LUCILLE-ZIRKZEE

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven lucille.zirkzee@tui.nl

52

De beste deals speciaal voor jou
Online advies of op afspraak aan huis

