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Er is weer
gewandeld
in Tongelre

Vrijwillige bijdrage:

Ariëns toneel:

De voorlopige opbrengst staat op
pagina 5

Het traditionele wagenspel is ook
terug van weggeweest

Petitie bouwverkeer
Wasven:
Bekijk de QR-code op pagina 30 1

Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud
lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77

Ook voor E-sigaretten en Loterijen bent u bij ons aan
het juiste adres.

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43 Email:
renatasigaar@hotmail.com

drukkerijallcolor

Pedicurepraktijk

grafische totaaloplossingen

Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven

drukwerk

printwerk

afwerking

Lange Voren 16, 5521 DD Eersel | ‘t Hoogvelt 4, 5721 VW Asten
T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl - www.allcolor.nl
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Voor informatie of het
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afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078
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van de Redactie
Vorige maand hebben wij de
inzameling van de vrijwillige
bijdrage gehouden. Niet zoals we
dat jarenlang gewend waren. De
bezorgers bellen niet meer bij u
aan om de enveloppen op te halen.
Neen, de wijkbewoners kunnen
voortaan hun bijdrage overmaken
via de bank of de QR-code. En als u
toch nog de voorkeur geeft aan de
gebruikelijke enveloppe dan kunt u
die dichtbij in uw eigen omgeving
op een vast adres in de bus doen.
U vraagt zich misschien af hoe dat
komt. Deze manier van inzamelen is uit nood geboren door de
coronapandemie en eigenlijk best
goed bevallen. Er zijn meerdere
redenen waarom we besloten
hebben dit voortaan zo te blijven
doen.
- Allereerst doordat het pinnen in
winkels en zaken zo is ingeburgerd,
hebben veel mensen bijna geen
contant geld meer in huis.

- Verder is het door de digitalisering in het betalingsverkeer steeds
eenvoudiger geworden om op een
veilige manier bedragen over te
maken.
- Het huis aan huis aanbellen vroeg
heel veel van onze bezorgers.
Als het ook anders kan willen wij
hen deze bewerkelijke inzameling
besparen. Door deze andere wijze
van inzamelen en wetende dat het
leven door onzekere situaties ook
nog aanmerkelijk duurder is geworden, zijn wij erg benieuwd naar
het resultaat. Zo is de prijs van het
papier sinds het begin van dit jaar
met maar liefst 25% gestegen.
Het gevolg daarvan is dat we veel
meer moeten betalen voor de
drukkosten van ons wijkblad. U zult
begrijpen dat we nu erg benieuwd
zijn naar wat onze penningmeester
te melden heeft.
Op pagina 5 kunt u lezen hoeveel
de voorlopige opbrengst bedraagt.
Veel leesplezier!

Datum volgende uitgave:
± 22 juli
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden artikelen te weigeren, te wijzigen
c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
088-8765151
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Jan Bruin

Foto Patrick Spruytenburg: Waterjuffer in het Wasven
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Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

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

Gesloten.

& traditie

Van de werkgroep
Voorlopige opbrengst vrijwillige bijdrage 2022.
Aan ons verzoek in het meinummer voor een vrijwillige bijdrage voor ons wijkblad, hebben velen van u gehoor
gegeven en een donatie gedaan.
Alles bij elkaar is er t/m 14 juni 6500 euro binnengekomen, wat iets minder is dan vorig jaar.
Toch mogen wij niet ontevreden zijn met dit resultaat gezien de hoge inflatie op dit moment waardoor het
leven voor ieder van ons een stuk duurder is geworden.
Namens de werkgroep heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen om ons wijkblad financieel te
steunen.
Mochten er nog lezers zijn die de envelop toch vergeten zijn in te leveren, dan kan deze alsnog gedeponeerd
worden in de brievenbus van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Overmaken per bank kan uiteraard ook: NL07RABO0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke of via de onderstaande QR-code.

Leefbaarheidsteam ‘t Hofke

Een van de onderwerpen waar het Leefbaarheidsteam ‘t Hofke nu mee bezig is zijn de
voorbereidingen voor Project Lichtpuntjes tijdens de kerstvakantie. Dit betreft een gezellige, creatieve en
gezonde activiteit voor jong en oud in de eigen wijk.
Samen, alleen of met je gezin vooraf versieren van een kistje met lichtpuntjes dat je voor je huis tentoonstelt.
Deze lichtpuntjes worden in google maps aangemeld waardoor het een route vormt voor een sfeervolle, gezonde avondwandeling met ontmoeting en verwondering.
Scholen, instellingen etc. kunnen natuurlijk ook meedoen, dan bijvoorbeeld met een groter lichtpuntje.
Sikkema en Orka hebben hun medewerking al toegezegd om het mdf voor de kistjes betaalbaar te houden en
om samenkomstruimte of hulp te bieden bij het knutselen. We gaan nog in gesprek met meer organisaties.
In het najaar komen we met meer praktische informatie.
Wilt u hulp of materialen aanbieden bij dit project of als bedrijf of instelling met een groter lichtpunt willen
deelnemen, neem dan contact op met Yvonne Tielemans 06-54696280.
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de wisselpen door
Tits Bongers
Goedendag. Mijn naam is Tits Bongers, geboren in
Geldrop, in 1970 met een Gestelse getrouwd en in
1974 in Tongelre komen wonen en nog steeds woonachtig in Tongelre en wel in de Mortierlaan. Nu zul je
zeggen Tits, waar komt die naam vandaan, eigenlijk is
het een verbastering van Theo maar dat is een naam
die we bijna nooit gebruiken. De naam Tits heb ik al
van kleins af aan.Als mijn moeder mij vroeger binnen
riep dan was het altijd Tits en als het Theo was dan
moest ik zorgen dat ik heel snel binnen kwam want
anders zwaaide er wat. Ik ben in 1970 getrouwd met
Riekie Mathijssen uit Gestel. We hebben samen 2
kinderen gekregen, Mandy en Esther. We hebben 3
kleinkinderen: Quinty, Marissa en Kayley. De eerste
jaren van ons huwelijk woonden we op een zolder
aan de Bennekelstraat en daarna in een woning in de
Franciscus Sonniusstraat in de Iriswijk.

Ik was
vrachtwagenchauffeur en
dus vaak van huis en in de
omgeving van de Iriswijk
werkten en woonden nogal
wat dames van lichte zeden
wat niet direct een omgeving was om kinderen op te
laten groeien, dus weer een
andere woning zoeken. Er
was in die tijd ook woningnood, zeker net zo erg als
nu. Er werd volop gebouwd
maar dan was het te duur
voor ons, dan moesten er eerst kinderen komen en
dan verdiende je weer te weinig. Zo hadden ze altijd
wel een ander smoesje bij de woningstichting.
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Het was ook de tijd dat ook de minder verdienende
volgens de PVDA, die toen aan het bewind was, ook
de kans moest krijgen om een woning te kunnen
kopen en dat gebeurde in de jaren 70. In Tongelre
werden huizen verkocht met subsidie, 78 in de wijk
Muschberg en ik dacht 169 in de Geestenberg, het
begin van de premie woningbouw. Uiteindelijk hebben we voor de Muschberg gekozen waar we nog, en
met veel plezier wonen.
Inmiddels was ik van baan gewisseld en was ik
werkzaam bij Rabobank Nederland aan de Fellenoord alwaar de dagelijkse post en door de computer
verwerkte gegevens naar de aangesloten banken
werden verzonden met de witte Opels in het zogenaamde diesel netwerk zoals dat toen heette.
In ploegen gaan werken, de ene week ochtend en de
andere week middagdienst.
Elke ochtend om 4.30 uur beginnen met werken om
de gegevens welke in de nacht op de computer waren verwerkt nog vóór de opening van de aangesloten Rabobank op kantoor te hebben zodat wanneer
de bank open ging ook de papieren gegevens aanwezig waren. Door het vroege opstaan en beginnen
met werken was je ook eerder klaar en dus halve
dagen thuis. De andere week middagdienst, dus om
13.00 uur beginnen tot 22.00 uur ‘s avonds, dus was
je altijd een halve dag thuis. Dat resulteerde in wat
vrije tijd en dat was de start van vrijwilligerswerk.
Mijn kinderen zaten op de basisschool ‘t Karregat en
de kleinste op de peuterzaal in het Karregat.
Daar repareerde ik het speelgoed van de peutergroep en ook in de peuterzaal hebben we aanpassingen gedaan om de veiligheid van de kinderen te garanderen, maar ook hebben we poorten aangebracht
om de vrije ruimte af te kunnen sluiten. Alles was
open in het Karregat, ook de peuterzaal heeft wat
ongemakken gehad met die open vorm, vandaar de
poort. Door mijn vrije tijd kwam ik ook in aanraking
met het Jeugd en jongerenwerk. Wij organiseerden
weekenden en zomerkampen voor de jeugd van 9
t/m 14 jaar. Eerst onder de naam Polvo en later werd
dat O.J.E.Feniks.

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.

Inschrijven deed je bij
Dommel 9, een organisatie in de Dommelstraat, die
vanuit de gemeente alle jeugd en jongerenwerk in
welke vorm dan ook ondersteunde. 23 Jaar heb ik dat
jongerenwerk gedaan tot ik zelf Opa werd. Toen stopte ik daar mee. De animo voor dat jongerenwerk liep
sterk terug. Men bracht de leeftijd terug naar 7 t/m
12 jaar. Het leefde weer op en bestaat nog steeds. De
kampen en weekenden zijn nog steeds volgeboekt.
Maar het meeste van mijn vrije tijd ging en gaat nog
steeds op aan de Lichtjesroute.
De Lichtjesdagen zoals ze in het begin werden
genoemd waren er om de bevrijding van Eindhoven te herdenken met het plaatsen van een kaarsje
voor het raam op 18 september. Helaas was dat niet
zonder gevaar. Dat kaarsje werd vervangen door een
lampje. Die maakten we genoeg in Eindhoven. Voor
onbepaalde tijd mochten we die lenen van de firma
Philips. Door de creativiteit van mensen en de buurt,
er was nog geen televisie, maakte men ook allerlei
figuren die buiten aan de gevel werden gehangen en
aan lantaarnpalen op het plein.
In de jaren 50 en 60 gingen we op 18 september met
vrienden vanuit Geldrop op de fiets naar de jaarlijkse
lichtjesdagen in Eindhoven, de bevrijdingsdag van
Eindhoven. Tot 1969, de 25ste en laatste bevrijdingsherdenking. Voor de gemeente werd de jaarlijkse
herdenking te duur en ging men voor een lustrumviering om de 5 jaar.
De volgende zou dus zijn in 1974, maar helaas in het
begin van de jaren 70 werd de oliekraan voor het
westen dichtgedraaid en werd er stevig bezuinigd
op energie en mocht er van Den Haag geen energie
worden verspild, dus ook de Lichtjesdagen werden
geschrapt. Helaas voor alle belangstellenden; geen
extra licht meer in Eindhoven. Wat begon met een
kaarsje voor het raam doofden ook het lichtje en de
lichtjes dagen.

Tot 1983; er werd er in het Groot Eindhoven een
oproep gedaan en vrijwilligers gevraagd voor het
opnieuw opstarten van een lichtjesroute. Lang had ik
het gemist en tegen mijn vrouw Riekie gezegd dat als
het ooit weer zou worden opgestart ik me zou aanmelden als vrijwilliger. Ik heb me direct aangemeld.
Mijn eerste opdracht was vrijwilligers te zoeken in
Tongelre om aldaar de nieuwe 2e editie Lichtjesroute
een nieuw leven in te blazen. Helaas weinig, zeg maar
geen respons in Tongelre, dan maar aansluiten bij
de rest van de groep. 6 personen waaronder ik dus
hebben de 2e editie Lichtjesroute gerealiseerd. Nog
steeds elke ochtend om 04.30 beginnen met werken
en dus in de middag vrij om die nieuwe Lichtjesroute
gestalte te geven. Contacten leggen, overleg plegen
met de gemeente en sponsors zoeken en in de werkplaats samen ornamenten ontwikkelen. In een lade
van de gemeente lagen nog een 5- tal tekeningen
van ornamenten die tijdens de laatste Lichtjesroute
waren opgehangen. Dat was voor ons de basis om te
starten. Materialen bedelen bij de MCB, elektrobedrijven benaderen voor ondersteuning en diensten
vragen zoals een hoogwerker vragen bij Coen Nolte
om de ornamenten op te hangen aan de lichtmasten
langs de route. Alles werd gehonoreerd omdat er
al een eerdere lichtjesroute was geweest waar vele
mensen nog een aandenken aan hadden, zodat het
uit nostalgische overwegingen makkelijk was om de
2e editie nieuw leven in te blazen.
Ook waren er mensen en instanties erop tegen om
dat opnieuw te organiseren, gezien de vele werkzaamheden die eruit voort zouden vloeien; ook
gezien de kosten voor de gemeente.
Van Philips hadden we een deel van de hallen aan de
Kanaaldijk gekregen als werkplaats. In die hallen was
de opslag van drukwerk van drukkerij Eindhoven; een
onderdeel van Philips.
Bij de portier aan de Glaslaan moesten we altijd
de sleutel van het complex halen en ook later in de
avond of zaterdag na de middag weer terug brengen.
Dus ieder op de beurt was de pineut, ook ik, van Tongelre naar de stad en weer terug, maar de volgende
ochtend was ik weer op tijd op het werk. Inmiddels
waren we in Best gestationeerd.
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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

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).

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

GRATIS
EN VRIJBLIJVEND
EERSTE GESPREK

BEDRIJFSPAND
KOPEN OF
(VER)BOUWEN?

Jouw Haar is Onze Passie

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

In september 1984 bij de 40ste herdenking hadden
we de eerste 30 ornamenten gereed. Deze werden
opgehangen op de route welke door de geallieerden
was gevolgd in september 1944 tijdens de bevrijding
van Eindhoven. De Aalsterweg, Vestdijk en de Wal
waren de eerste straten die verlicht waren tijdens de
herdenking.

Onze groep vrijwilligers is inmiddels gegroeid van 6
naar 45 mensen, zowel mannen als vrouwen variërend in leeftijd van 20 tot 86 jaar met 2 linkerhanden
tot ingenieurs, dus alle vakgebieden hebben we in
huis. Het hoofddoel dat we als Lichtjesroute hebben
is de bevrijding van Eindhoven op 18 september
te vieren, maar ook de gevallenen die tijdens de 5
jaar van onderdrukking te herdenken. Dat doen we
samen met de Stichting 18 september waar we een
zeer nauwe samenwerking mee hebben.
Jaarlijks gaat er nog een grote groep middelbare
scholieren naar Bayeux in Normandië om samen
daar de invasiestranden te bezoeken en te kijken
waar het allemaal begon op 6 juni 1944. Ook gaan er
een aantal amateurwielrenners al meer dan 70 jaar
naar Bayeux in Normandië om samen met Franse
wielrenners een criterium te fietsen om daarna het
bevrijdingsvuur te ontsteken en het op de fiets naar
Eindhoven te brengen.

En zo elk
jaar weer, elk jaar nieuwe straten
en ornamenten en nieuwe afbeeldingen, fakkels,
vlaggen, muziekinstrumenten, tulpen, figuren zoals
Nijntje en Alfred Jodocus Kwak waar we vrijstelling
van rechten hadden verkregen om ze te maken.
Na jaren in de loods aan de Kanaaldijk te hebben
gewerkt moesten we verhuizen naar een oude school
aan de Torenstraat. In 1989 weer verhuizen maar nu
naar de school aan de Pastoriestraat waar we nog
steeds zitten. In al die 38 jaren dat we bestaan hebben we onze ornamenten uit weten te breiden van
30 stuks in het eerste jaar naar 400 stuks nu en een
60-tal projecten.
Ook krijgen we elk jaar weer scholen op bezoek
om een kijkje te komen nemen of kinderen die een
spreekbeurt willen geven over de lichtjesroute. Zij
krijgen van ons dan materialen en een fotoboek om
hun spreekbeurt te completeren.
Projecten zijn voor ons die grote taferelen die geplaatst worden op oude lichtmasten in bermen en
langs de doorgaande wegen over een afstand van 22
km van Zuid naar Noord door heel Eindhoven.
We hebben een eigen vrachtwagen met autolaadkraan om masten te plaatsen en 2 hoogwerkers om
alle ornamenten en projecten hoog en veilig op te
kunnen hangen.

In 2 dagen tijd van Bayeux naar Eindhoven, 685 km;
vertrek op 17 september vroeg in de morgen om op
18 september in de avond rond de klok van 19.00
uur aan te komen op het 18 septemberplein en dan
samen met vele verenigingen, Eindhovenaren, veteranen en oud-strijders in een defilé naar het stadhuisplein te lopen en daar het bevrijdingsvuur aan te
steken bij het monument. Dat is dan ook de start van
de Lichtjesroute die dan duurt tot de 2e zondag in
Oktober.
Zelf hebben we met een grote groep vrijwilligers al 5
keer een deel van de Lichtjesroute, het symbolische
vuur in de vorm van verlichting overgebracht naar
de stad Bayeux in Normandië waar Eindhoven al vele
jaren een vriendschapsband mee heeft.
Men heeft daar zelfs een boulevard d’Eindhoven net
als wij in Eindhoven een Bayeuxlaan hebben.
De Lichtjesroute is dus een uitlaatklep voor mij, al 38
jaar, zeker nu ik al vele jaren gepensioneerd ben. Het
is eigenlijk geen hobby meer maar neigt het meer
naar werken, maar wel met héél veel plezier.
Mocht u naar aanleiding van dit verhaal interesse
hebben om eens een kijkje te komen nemen, zij het
alleen of met een groep wat wij allemaal doen en
maken, dan bent u van harte welkom de koffie staat
altijd klaar. Wel even bellen naar 040-2433047.
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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

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
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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

Tongelrese
Natuurwijzer
Bosuilen
Hoi Kees, vertel maar eens, waar zitten ze? Zijn er al
jongen? Of zijn ze al uitgevlogen?
Oh je bedoelt de bosuilen neem ik aan?
Klopt!
Nee, die zijn er niet, of nog niet.
Hoe dan? Wat is er gebeurd?
Dit voorjaar ben ik regelmatig aangesproken door
natuurliefhebbers en natuurfotografen, met dit
soort vragen.
Ook in het leven van een bosuilenpaartje zijn er net
als bij mensen weleens strubbelingen.
Dit keer heeft een buitenstaander uit uilenland zich
bemoeid met ons bosuilenpaar en ervoor gezorgd
dat het broedsel waarschijnlijk is mislukt.
De buitenstaander is een vreemd bosuilmannetje.
Half februari heeft het voorval zich voorgedaan. Laat
op een avond hoorde ik twee mannetjes over en
weer roepen in het Wasvenbos. Ook het vrouwtje
reageerde daarop. Zij zat op de eieren of wellicht al
met jonkies in een holle boom.
Als er een vreemde bosuilenman in je territorium
komt, wil je je gezin beschermen en je territorium,
je gebiedje verdedigen.
Die vrijgezelle mannenuil is natuurlijk op het terugroepen van het vrouwtje afgegaan.
En dan gaat het fout in de holle boom met het
broedsel. Als het dan vechten wordt, gaat het er
hard aan toe. Bosuilen zijn prachtige vogels, maar
geen lieverdjes
Naar alle waarschijnlijkheid is het broedsel kapot
gevochten en dan houdt het op met deze eieren, of
jongen.

Na al deze consternatie is het koppel bosuilen
dus noodgedwongen gestopt met hun broedsel.
Vanaf die tijd zat ons uilenpaartje samen in hun
roestboom in onze tuin, waarschijnlijk de zaak te
overwegen. Tot begin mei. Het mannetje zat er toen
nog maar alleen.
Ik heb Patrick gevraagd een foto te maken voor dit
artikeltje en te laten zien waar de uil zat, maar die
was al een hele tijd niet meer op die plek gezien.
Het zou zo maar kunnen dat mevrouw uil weer
opnieuw ergens is gaan broeden en het mannetje
ergens anders zijn rustplek heeft.
Op goed geluk dan maar.
Er roept trouwens sinds 19 mei elke avond en nacht
met enige regelmaat ook een andere bosuil. Eentje
met een heel duidelijke harde, heldere roep, goed
te horen in de aangrenzende wijk. Vreemd.
Zou dit dan toch ook die buitenstaander zijn? Het
vrouwtje hoor ik nu ook maar heel af en toe.
Nu stel ik mij dus zelf ook de vraag: Wat is er gebeurd? Zijn er wel of geen jongen dit jaar? Wordt
het territorium overgenomen?
Ik weet het even nog niet!
Zo zie je maar dat het allemaal best wel eens anders
kan lopen, ook in het leven van een bosuilenpaartje.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Bosuil Foto: Patrick Spruytenburg
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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!

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
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CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

...even naar Primera

Foto’s uit
Tongelre

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

Foto: Jan Bruin
Step in the Arena

Foto: Jan Bruin
Step in the Arena

De Berenkuil was weer een weekend het middelpunt van de 13e editie van het graffiti festival Step in the Arena

Foto: Jos Rovers
De ZLM Tour raast over
Foto: Aleks Veldhoen
Grote gele kwikstaart in de Collse zeggen de Wolvendijk

Foto: Patrick Spruytenburg
Paarse regen

Foto: Patrick Spruytenburg
Jonge specht maakt kennis met het Wasven

Foto: Wilja Bink
Vuurwantsen zijn uit hun winterschuilplaats gekomen om een partner te
vinden
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Nieuws van de
Scholengemeenschap
Wat een leerzame projecten op SALTO-school ’
t Karregat!
Oorlog in mijn buurt op basisschool ‘t Karregat
Leerlingen van groep 8 Olifanten hebben meegedaan met het project ‘Oorlog in mijn
buurt’. Het project startte na de meivakantie met een oudere die als kind de oorlog
heeft meegemaakt. Dit was Els. Haar verhaal was erg indrukwekkend.
In de weken erna volgden nog een les over de buurtgeschiedenis, goed en fout in de
oorlog en lessen in interview- en presentatietechnieken. De kinderen maakten hun eigen vragen en interviewden in groepjes van 3 à 4 kinderen een volwassene die tijdens
de oorlog in de buurt van school of in Eindhoven heeft gewoond. Vrijdag 3 juni was de
eindpresentatie waarin de kinderen het verhaal van de ouderen vertelden in hun bijzijn op een veilige manier. Op de website Oorlog in mijn Buurt vind je al deze verhalen
van de kinderen terug.
Wij vinden het heel bijzonder dat de leerlingen mensen hebben
gesproken die de oorlog hebben meegemaakt. Een volgende
generatie kinderen zal dit, gezien de leeftijd van deze mensen,
niet meer kunnen ervaren. Wat de kinderen betreft was het een
indrukwekkende en leerzame periode!
Kinderen van groep 7 Leeuwen hebben in samenwerking met
studenten pedagogiek van Fontys het project”Move” gedaan. In
dit project stond de vraag “hoe kunnen we de buurt leuker maken?” centraal. Dit gebeurde in de vorm van
het opleuken van afvalbakken zodat het nog leuker wordt om afval weg te gooien. Met toestemming van de
gemeente zijn er stickers ontworpen door de kinderen. Op 30 juni a.s. wordt het project feestelijk afgesloten
en worden de afvalbakken onthuld. Wat een mooie verdienste van de Leeuwen!
Ook hebben de Leeuwen i.s.m. de bibliotheek en Dynamo een project rondom poëzie gedaan waarbij ze
graffiti hebben aangebracht bij de Berenkuil. Vooraf hebben ze een aantal keer geoefend met het ontwerpen
van tekeningen en oefenen van de techniek. Op 1 juni jl. was de finale en mochten ze zelf aan de slag. Helaas
hebben de Leeuwen van SALTO-school ’t Karregat niet gewonnen, maar met hun thema van Superhelden die
meewerken aan vrede hebben ze een mooie prestatie geleverd om trots op te zijn!
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Groep 3 rekenen

Rekenen kan zittend in een werkboekje, in de klas. Maar waarom altijd zittend op
je stoel rekenen als het ook buiten kan? Op Kindcentrum de Boog proberen we
regelmatig bewegend te leren. We zien dat de
kinderen betrokken zijn en vooral ook plezier hebben.
Zo maken we er een sportieve, leuke, leerzame en onvergetelijke
rekenles van.
Groetjes, Kindcentrum de Boog

Rob van Velthoven per 1
augustus nieuwe rector-bestuurder Lorentz Casimir
Lyceum

Rob van Velthoven treedt per 1 augustus 2022 in vaste
dienst als rector-bestuurder. Hij volgt daarmee Jessica
Baart op die vorig jaar afscheid nam. Van Velthoven
is op dit moment nog werkzaam als clusterdirecteur
Leefomgeving & Natuur bij de HAS Hogeschool.
Met de komst van Rob van Velthoven haalt het LCL
brede kennis van organisaties in het onderwijs,
onderwijsvernieuwing en innovatie in huis. Met zijn
huidige functie binnen Leefomgeving & Natuur komt
er een ‘groen hart’ voor de school bij en zal hij zich in
de groene omgeving van het LCL hopelijk snel thuis
voelen. Zeker als straks de nieuwbouw gereed is, die
helemaal aansluit bij onze groene omgeving.
Nieuwbouw LCL
Op de huidige bijzondere locatie staat, als alles
volgens planning gaat, bij de start van schooljaar
2024-2025 een nieuw en duurzaam schoolgebouw. De
gemeente Eindhoven en het LCL zijn in een vergevorderd stadium voor deze nieuwbouw.
Over LCL
Het Lorentz Casimir Lyceum biedt plaats aan ruim
1.200 leerlingen, die lessen volgen op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Met boven- en onderbouw in eigen gebouwen biedt de school een gevoel
van kleinschaligheid en vertrouwen voor leerlingen en
medewerkers. Daarnaast maakt ook de groene ligging
van de school bijzonder.

TROTS!
HET LORENTZ
CASIMIR LYCEUM
FELICITEERT ALLE
GESLAAGDEN.
TOT ZIENS BIJ DE
DIPLOMA-UITREIKING
OP 7 EN 8 JULI
OP SCHOOL.

WWW.LCL.NL
HR PDF_Adv. Geslaagden LCL 2022_130x186mm.indd 1

02-06-2022 13:46
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Angela Wellink
‘ Wakker schudden is het probleem niet, maar wakker
houden. ‘
De Beuk Erin deel 3
Opmerkingen als: ken je die nog…, haar achternaam
was….., ja, ik weet wie je bedoelt maar die heette anders …., was dat nu voordat we …. enz., enz. Frits van
Geffen, John Muermans en Angela halen herinneringen op uit hun begintijd bij De Beuk Erin, meer dan
20 jaar geleden. We zitten in de knusse woonkamer
van Angela Wellink op de Krommenbeemd aan een
lange tafel. Kan het nog Brabantser?

Angela vol vuur over De Beuk Erin

Angela: „Ik hoorde niet bij de initiatiefnemers van de
actiegroep De Beuk Erin, maar was er wel vroeg bij.
In de vaste groep zat ik, of zo je wil, de ‘harde kern’.
Daarnaast was er een enorm aantal vrijwilligers dat
op een of andere manier een bijdrage leverde aan
het behoud van de beukenlaan. De bedoeling van
ons was om draagvlak voor die actie te creëren, om
de mensen wakker te schudden, hen ervan bewust te
maken dat het belangrijk was om dit stukje Tongelrese natuur te behouden. Daarvoor haalden we
alles uit de kast. Niets was ons te veel. We schreven
regelmatig stukjes in dit wijkblad, maakten flyers en
posters, bezochten scholen en organiseerden allerlei
activiteiten. Dit, terwijl wij toch nieuwelingen in
Tongelre waren. Allemaal jonge stelletjes, met jonge
kinderen en van plan er iets van te maken. Een enorme boost van creativiteit en vindingrijkheid bracht dit
met zich mee. Zo denk ik bijvoorbeeld aan Frank Bierkenz, die ’t Wasventje, de strijder voor het groene
hart van Tongelre, bedacht en de eerste website voor
de werkgroep ontwierp.

’t Wasventje van Frank Bierkenz
Er was geen echte organisatiestructuur, het ontbrak
aan statuten evenals aan budget. De ene had nog
grote kartonnen platen, een ander had nog verf over
of oude kleding of kende mensen die dit hadden.
Vaak ook betaalden we materiaal gewoon uit eigen
zak. Het was één grote vriendenclub, die regelmatig
bij elkaar kwam in een verlaten scouting hut, aan het
eind van de beukenlaan. Tot dat die op een nacht
afbrandde. Wat nu? Tot onze verrassing mochten
we toen van de gemeente de leegstaande Wasvenboerderij hiervoor gebruiken. Weliswaar zonder gas,
water of licht, maar dat deerde ons niet ”.
Jullie hebben veel georganiseerd. Op welk actie kijk je
nu met het grootste plezier terug? „Dat zijn er meerdere. Ik denk hierbij o.a. aan de ’duurzaamheidsdag’,
waarop de eerste auto op zonne-energie van de Technische Universiteit Eindhoven te zien was. ‘Samen
snoeien’ maar ook die middag dat stadarcheoloog
Nico Arts met basisschoolkinderen de bolakker op
ging, op zoek naar bodemschatten. Gewapend met
emmers en schepjes werden er heel wat stenen pijpenkoppen van weleer naar boven gehaald. Maar het
indrukwekkendst was toch wel de ‘Bomensymfonie’,
als onderdeel van een grote voorstelling, uitgevoerd
door een Belgisch gezelschap. Men tikte met stokken
op de bomen van het Wasven en er klonk een symfonie. Alsof ze de muziek uit de bomen toverden. Een
zeer wonderlijke ervaring.

Eerste auto op zonne-energie De bomensymfonie
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We hebben inderdaad veel georganiseerd. We beseften al snel dat het behoud van de beukenlaan een
operatie van de lange adem zou worden. De Tongelrenaren wakker schudden met een blitse actie is niet
zo moeilijk, maar om ze wakker te houden, dat kost
kruim ”.
Op een gegeven moment ging de gemeente met jullie
visie op het behoud van de beukenlaan akkoord. Dit
betekende dat alleen de dode en de ten dode opgeschreven beuken werden gerooid. De open plekken
zouden vervolgens worden opgevuld met ‘nieuwe’
bomen van ongeveer 25 jaar oud. Maar zoals ik het
begrepen heb, was hier wel een voorwaarde aan
verbonden?
Angela: “Ja, met deze sympathieke oplossing werd
het budget hiervoor wel ruimschoots overschreden. Alleen als De Beuk Erin de helft van de nieuwe
aanplant zou financieren, kon de operatie doorgaan.
Dus nu werd het ‘serious business’. Het ging om een
behoorlijk bedrag, € 6000. Gelukkig was daar de royale gift van Frits Philips. Op landgoed de Wielewaal
mochten Frits van Geffen en Yvonne van Kempen zes
bomen uitkiezen voor de beukenlaan. Verder gingen
we op zoek naar sponsoren. Als aandenken kregen
die grote schijven van de inmiddels gerooide dode
beuken.
Hilarisch in dit verband was de loterij die we organiseerden. We hadden een veld bij de Wasvenboerderij
opgedeeld in genummerde vakken. Je kon een lot
kopen in de vorm van een klein boomschijfje, waarop
het Wasven-logo was gebrand en uiteraard een getal.
Scheet de koe, die op het veld werd losgelaten, in het
vak van jouw lotnummer, dan was je spekkoper. Dergelijke acties kom je tegenwoordig nogal eens tegen
onder de veelbelovende titel Schijt je rijk. Ik weet nog
dat ik met onze bolderkar vol met schijven en mijn
kinderen er bovenop, de scholen langs ging. Zwaar
werk maar het resultaat mocht er wezen. En dan te
bedenken dat ons menneke op de bolderkar over een
paar dagen in het huwelijk treedt ”.

Vlaaien voor het goede doel

Groeten uit Tongelre

Het is ons duidelijk dat Angela met veel plezier
terugdenkt aan die waanzinnige tijd, zo’n 20 jaar geleden. Misschien ook wel met een beetje weemoed,
maar zeker ook met trots. Want het horrorscenario
voor het Wasven in een creatieve bewerking van
de ansichtkaart hieronder is, dankzij Angela en al
die tientallen vrijwilligers, Tongelre toch maar mooi
bespaard gebleven.

( met dank aan Yvonne Henderson)
Dan nemen Frits, John en ik afscheid van de Wellinks.
Angela bedankt voor al die mooie verhalen en anekdotes en Peter (Angela’s man) bedankt voor de koffie.
Veel plezier op de bruiloft, houdoe!
Paul Brans
Oh ja, wilt u de verhalen die
Angela heeft verteld niet alleen
lezen, maar ook horen en zien,
raadpleeg dan het filmpje van
John Muermans via de
QR-code hieronder.
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Kindertherapie Eindhoven

praktijk voor drama- en speltherapie

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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.

+31 6 149 059 45

Welkom in onze
nieuwe winkel

OPEN

!

ELKE ZONDAG
van12.00 tot17.00 uur!
ook voor
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Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

Gratis parkeren

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.
Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels
06-13282524

Marianne Brackel koninklijk onderscheiden!

Vrijdag 20 mei ontving Marianne uit handen van burgemeester John Jorritsma de Koninklijke Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg
deze onderscheiding voor haar jarenlange landelijke
inzet voor de Jeugdgezondheidszorg en vooral voor
haar lobby voor goede nazorg voor IC-patiënten en
hun naasten.
Marianne Brackel-Welten is geboren in 1957.
Zij studeerde medicijnen in Leiden en werkte jaren
als stafarts Jeugdgezondheidszorg bij ZuidZorg.
Zij woont met Hein al lange tijd in Koudenhoven.
In 2008 werd zij ernstig ziek en lag met een zeldzame
ziekte twee weken op de Intensive Care. Jaren later,
toen ze maar niet opknapte, begreep ze dat ook de
IC-periode een grote impact op haar leven moest
hebben. Haar zoektocht bracht haar in 2013 in contact met andere IC-patiënten en IC-verpleegkundigen.
Ze kwam erachter dat in Amerika het Post-Intensive
Care Syndroom (PICS) net was gedefinieerd, de lichamelijke, cognitieve en psychische klachten die ca 70%
van de patiënten tot een jaar na de IC-opname ervaren. Naasten kunnen lange tijd psychische problemen
ervaren (PICS-familie). Ook besefte ze dat deze grote
groep patiënten, 80.000 per jaar, geen IC–nazorg kregen. Ze schreef hierover artikelen in Medisch Contact,
gaf les en lezingen op (internationale) congressen
en voerde een stevige lobby voor bekendheid van
PICS(F) en IC-nazorg.

Met andere patiënten, naasten, IC-professionals
en onderzoekers richtten ze FCIC op met het doel
“Samen de impact van een IC-opname te beperken”.
Hierna volgde de patiëntenorganisatie IC Connect,
Marianne werd hiervan de eerste voorzitter. Samen
zorgden ze ervoor dat PICS en PICS-F als nieuwe
ziekten werden erkend door het Ministerie van VWS.
Lotgenotencontact, voorlichting d.m.v. websites en
filmpjes werden georganiseerd en Marianne werkte
mee aan verschillende IC-richtlijnen, waaronder de
richtlijn Nazorg en revalidatie voor IC-patiënten.
De coronaepidemie maakte iedereen op indrukwekkende wijze duidelijk hoe groot de impact is van
een IC opname, voor de patiënt en de naaste, door
corona of door een andere reden.
Nadat u dit gelezen heeft, weet u, hoe Marianne haar
patiënt ervaring en haar kennis als arts heeft ingezet
voor deze ernstig zieke patiëntengroep en dat deze
onderscheiding een welverdiende waardering voor
haar is.
Meer lezen en kijken over PICS en PICS-familie? www.
icconnect.nl en www.fcic.nl
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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

ICT HulpAanHuis
5+
jaar
erva
ring
!

Hulp nodig bij uw computer, tablet,
smartphone, website of een ander
digitaal apparaat?
Ik los al uw ICT gerelateerde
problemen snel en vakkundig op!

Stijn Verhagen
IT Assistentie & Website ontwikkeling

7 dagen per week beschikbaar
Geen voorrijkosten

mail: stijn@stinna-it.nl
tel: 06-15517712
www.stinna-it.nl

Persoonlijk contact
Meer dan 5 jaar vakkennis

Stinna IT - 2022

Excursie bij waterzuivering

Schoon genoeg voor de Dommel, niet om te drinken
Door Runa Hellinga
Traag trekken schepbladen enorme hoeveelheden
troep uit het water dat uit de rioleringen de waterzuivering aan de Eindhovense Van Oldenbarneveltlaan
instroomt: plastic zakjes, luiers, tampons en vooral
heel, heel veel billendoekjes. “Zelfs als erop staat dat
ze afbreekbaar zijn, maar horen ze absoluut niet in
het toilet thuis,” zegt Margot Klaren, die samen met
haar collega Jack van der Schoot op deze regenachtige dag voor het Academisch Genootschap Eindhoven
een rondleiding op het complex verzorgt.
Extremen
De Eindhovense waterzuivering is de grootste van
acht zuiveringsinstallaties die Waterschap De Dommel beheert en die samen het afvalwater van de
890.000 inwoners en het rioolwater van alle gemeenten verwerken. Daarnaast bewaakt en beheert
het waterschap de kwaliteit van zo’n 30.000 beken
en andere waterlopen en van 153.500 hectare aan
oppervlaktewater. En de kwantiteit van dat water:
met toenemende droogte en gelijktijdig extremere
regenval wordt het waterschap steeds vaker geconfronteerd met te volle of te lege waterlopen.
Ook de waterzuivering merkt die extremen. Soms
kunnen de installaties de hoeveelheid water uit de
rioleringen niet meteen aan en zorgt een reusachtig bufferbassin voor tijdelijke opvang. ‘Maar het is
natuurlijk veel beter als dat water helemaal niet in de
riolering terechtkomt, bijvoorbeeld omdat mensen
het opvangen in regentonnen. Groen in plaats van tegels is ook heel belangrijk voor de waterbeheersing,’
zegt Klaren.
Voorlichting
Voorlichting over verantwoord waterbeheer en -gebruik is een belangrijk onderdeel van haar werk. Nederlanders gebruiken gemiddeld zo’n 120 liter water
per dag en bad, douche en wc zijn daarbij de grootste waterverslinders. Bij het gemiddelde lid van AG
Eindhoven blijkt dat verbruik wel mee te vallen, de
meesten staan niet langer dan een paar minuten onder de douche. ‘Maar als je dat aan jongeren vraagt,
is het antwoord vaak ‘een kwartier’, of ‘vanochtend
een half uur’, zegt Klaren. Schoolklassen kunnen dan
ook een douchezandloper winnen om te leren korter
onder de douche te staan. Niet langer douchen dan
je lievelingsnummer op Spotify is ook een tip.

Zwaartekracht
Eenmaal ontdaan van luierdoekjes en andere dingen die helemaal niet in het riool thuishoren,
volgt verdere mechanische reiniging. Eerst wordt het rioolwater
omhoog gepompt, want het
hele proces draait grotendeels
op zwaartekracht. Het gaat best om een behoorlijke
hoogte, merken we als we de trap in het pomphuis
op moeten. Daarna gaat het naar bassins om zand te
laten bezinken. Dat wordt gebruikt in de wegenbouw,
vertelt Klaren. In een volgend bezinkbassin wordt het
fijnere vaste materiaal, poep dus vooral, verwijderd.
Vanwege de stank zijn die bassins tegenwoordig
overdekt met een grote koepel. De resulterende
slurry wordt eerst elders verder ingedikt en daarna
bij de waterzuivering in Tilburg verwerkt tot biogas.
Deels wordt die energie op eigen terrein gebruikt, de
rest gaat naar het gewone aardgasnet. Na de mechanische zuivering volgt de biologische zuivering, een
klusje voor een mengsel aan bacteriën die ieder hun
eigen voorkeur aan vieze stofjes hebben. Het bassin
waarin dat gebeurt, lijkt op een kolkende, schuimende wildwaterbaan. ‘Dat schuim ontstaat door de
fosfaten in bijvoorbeeld wasmiddelen’legt Klaren uit.
Kleurstoffen en medicijnen
Het eindresultaat is water dat zo schoon is dat het
op de Dommel geloosd kan worden. Zomaar opdrinken is niet zo’n goed idee, zegt Klaren. Ze toont een
pot met kraanwater en een pot gezuiverd water.
Dat laatste is net een tintje donkerder: resultaat van
de - eigenlijk volkomen overbodige - kleurstoffen in
bijvoorbeeld shampoo die de bacteriën niet kunnen
afbreken. Dat geldt helaas trouwens ook voor de medicijnen die we deels weer uitplassen. De waterkwaliteit wordt dagelijks gemonitord, ook op de aanwezigheid van coronavirus. Rondlopend tussen de bassins
vallen twee dingen op. Je ziet vrijwel niemand en dat
komt niet alleen door de regen. Mensenwerk komt er
aan het hele reinigingsproces nauwelijks te pas, al is
in de troebele diepte van één bassin een duiker op de
tast bezig iets te repareren. Het andere is de natuur
die van die rust profiteert. Tussen de installaties
bloeien bloemen die je in het aangrenzende Eckart
Wandelpark niet zomaar tegenkomt. En ergens op
het terrein, zegt Klaren, heeft zelfs een dassenfamilie
haar burcht gebouwd.
Meer weten van AG Eindhoven?
Kijk op onze website: www.ag-eindhoven.nl
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De 24e Avondwandelvierdaagse was
weer een geweldig feest.
Dankjewel voor alle lopers, begeleiders, brigadiers,
en alle andere vrijwilligers en niet te vergeten, de
Weergoden.
Leerkrachten, ouders, Albert Heijn, Jumbo, Opa
Kees van de Speeltuin en bakker Lex bedankt voor
al het lekkers.
Fitther Fysiotherapie met een leuk parcours voor
hun praktijk.
Het Eindhovens Muziekcollectief en de komst van
Het Zwaluwstaartje met pop- corn en suikerspin
maakten van de slotavond een echt feest.
Op naar de 25e A4D, tot volgend jaar!
Marianne Kommers en Fransje Rovers
(organisatoren A4D, Wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis).

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur.
De keuringsdagen zijn 14 en 28 juli 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.

Fietsdriedaagse
Woensdag 6 t/m vrijdag 8 juli.
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur
bij ’t Oude Raadhuis. Inschrijfgeld inclusief
route € 2,- per avond of € 5,- voor 3 avonden.
Kinderen t/m 13 jaar gratis! Met deze driedaagse sluiten we het seizoen af. We voeren je
in je eigen tempo langs de mooiste plekjes van
Eindhoven. De routes variëren tussen de 30
en 35 km. En op de laatste avond gezellig even
kletsen op het sfeervolle terras met muziek en
een hapje en drankje.

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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gesloten vanaf 24 juli t/m eind augustus.
LET OP! Zondagmiddaginloop
Dinsdag gesloten vanaf 26 juli t/m eind augustus.
Dansen woensdagmiddag heel juli en augustus gesloten.

Bevrijdingsmarkt
Zondag 18 september, van 12.00 tot 17.00 uur
organiseert ’t Oude Raadhuis, in het teken van
de bevrijding van Eindhoven, weer haar traditionele bevrijdingsmarkt.
Ongeveer 40 kramen van particulieren, leuke
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties
voor kinderen en volwassenen, de bar en het terras zijn open en er is ook muziek! Kraamhuur:
27,50 euro per kraam en een borg van 5 euro die
je na afloop terug krijgt.
Kinderen t/m 12 jaar mogen op die dag speelgoed en kinderboeken verkopen op een kleed van
2 bij 2 meter.
De kosten bedragen 2 euro per kleed. Ouders
mogen de kinderen ondersteunen.
Er mogen geen andere spulletjes worden verkocht. Voor inlichtingen en/of reserveringen kun
je contact opnemen met ’t Oude Raadhuis.
Aanmelden kan nu al via
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl.

Kreakids in ’t Oude Raadhuis
Elke derde woensdag van de maand is er een
knutselmiddag voor kinderen van 5 tot 10
jaar. Omdat we het afgelopen jaar een aantal
keren niet geknutseld hebben ook op 20 juli
knutselen. Heb je zin in een leuke knutselmiddag kom dan zeker meedoen.
Je bent van harte welkom in ’t Oude Raadhuis,
’t Hofke 15, van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten € 1,50 per keer.
Graag even aanmelden bij Ood Brans:
oodbrans@on.nl / 0683366402.
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Kindcentrum De Boog

Daar voel je je thuis!
Alles onder één dak
voor kinderen van
0 tot 13 jaar
Samen spelen, leren
en leven
Engels in groep 1 t/m 8
Waar elk kind en zijn
talent wordt gezien en
gehoord
’Gewoon’ goed en
eigentijds onderwijs

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

WE HEBBEN ZIN IN DE ZOMER!
VAN DER HEIJDEN KAPPERS &
BEAUTYSALON ESMAY

Spraytanning

Pedicure
shellac
Henna Brows
Wimperlifting
’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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Balayage met
Highlights & styling

de Tongelrese
Keuken
Tomaten-zalm-garnalensalade
Heerlijk voor de zomer!
Ingrediënten
voor 4 personen
- 120 g kleine tomaatjes
- slablaadjes (bv. veldsla)
- 4 rijpe tomaten, grof fijngesneden
- 100 gr. Gerookte zalm
- 200 gr. Grote gare garnalen
- partjes hardgekookte eieren
Dressing:
- 1 el. dijonmosterd
- 2 tl. basterdsuiker
- 2 tl. wijnazijn
- 2el. olijfolie
- takjes verse dille, een paar voor
garnering achterhouden
- peper

Bereiding
1 Meng de mosterd, suiker, azijn en olie
2 Trek het grootste deel van de dilletakjes in stukjes en meng deze door de
dressing.
3 Halveer de kleine tomaatjes.
4 Leg de slablaadjes langs de rand van een ondiepe schaal.
5 Schep in het midden de grof gesneden tomaten bestrooi met wat peper
en zout.
6 Snij de zalm in repen.
7 Verdeel de zalm, garnalen en halve tomaatjes over de tomatenlaag.
8 Schenk de dressing erover.
9 Garneer met de eipartjes en de dille, bestrooi naar smaak met peper.

Eet smakelijk! en geniet van de zomer,
Clasine Batenburg

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

25

activiteiten bij Orka

Houd voor meer
informatie de posters en
aankondigingen in
Rond ’t Hofke en
op Facebook in
de gaten!

orka
uitgelicht
Uitgelicht!
Bier, Braad & Blues Lightroom Sessions 2022
Zondag 3 juli van 14.00 tot 18.00 uur is er de “kleine” versie van Bier, Braad & Blues; de Lightroom Sessions. Een bluesmiddag met een meer intiemere setting met een solo- of duo artiest en daarnaast
behalve de gangbare tapbieren een verrassend speciaalbier.
Voor deze editie hebben we Big Bo kunnen strikken, meervoudig award winnaar en finalist tijdens de International Blues Challenge in Memphis van dit jaar. Big Bo begeleidt zichzelf op akoestische en elektrische
gitaar, steel obro, “cigarbox” gitaar, mondharmonica, snaredrum, hi-hat en bassdrum. In deze “one-manband” setting speelt hij naast eigen werk voornamelijk blues-klassiekers uit de jaren ’30, ’40 en ’50 waarbij
onversneden en vaak obscure Deltablues de bo
ventoon voert. Emotionele akoestische Blues,
vlotte Ragtime en doorleefde Deltablues, songs vol bezieling gebracht,
worden doorspekt met virtuoos spel op slide-gitaar en rudimentair fingerpicking-werk.
3 Juli is er behalve het optreden van Big Bo ook speciaalbier van zowel
Vicaris en bierpakketten van Bier-Broeders. En om de inwendige mens te
versterken hebben we overheerlijke broodjes van Grillbar Slinders.
Dus plan je agenda vrij, stel je open voor de blues en geniet van deze middag! We zien je graag dan!
Save the date: 18 September 2022 is er de 2e editie van Bier, Braad &
Blues waarvoor we Veldman hebben
kunnen boeken. Houd website en facebook in de gaten voor meer informatie.

Repair Cafe on tour!
Het Repair Café is uitgenodigd om een Repair Café op school te houden. En wel op de Internationale Salto
school op het Tafelbergplein. Die school is druk met het E-waste project en het Repair Café.
Waarom je kapotte apparaat, zoals een koffieapparaat of stofzuiger weggooien als het soms eenvoudig
gemaakt kan worden?
Jong geleerd is oud gedaan! Goed voorbeeld doet goed volgen!

Wat fijn dat deze techneuten het stokje willen doorgeven aan de volgende generatie.
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Wist u dat…..
- Orka vanaf 1 juli dagelijks de prikpost is voor Diagnostiek voor U?

- Orka een nieuwe banner op de gevel én de Troep Troopers een nieuwe
outfit! Dat vraagt om een mooie foto! Kom je een keertje meelopen en
grijpen?

Activiteiten kalender juli 2022

De woensdagen van Orka even in de picture:
Elke Woensdagmiddag: Orka Ontmoet met een lekkere lunch met soep en verse salade voor 3,50 euro
p.p. Let op: de lunch start om 12.00 uur (dit was per
abuis in de vorige editie fout vermeld). Kom gezellig
een keertje mee lunchen!
Tweede woensdagavond van de maand: Cook4u
Afgelopen maand voor de 75e keer!!
Maximaal 10 jongeren gaan met 6 vrijwilligers
om 17.30 uur aan de slag met de bereiding van
een heerlijk vers 3-gangenmenu. Zij koken voor ca
30 gasten die vanaf 19.00 uur welkom zijn. Een 3
gangen menu voor 7,50 euro p.p.. De jonge koks
betalen 2,50 euro voor deze activiteit.
Voor Cook4U moet je je wel even van tevoren
aanmelden i.v.m. beschikbare plekken. Dit doe je via
cook4u.orka@gmail.com.
Je krijgt zo snel mogelijk
reactie op je mail.
Attentie: We zijn op zoek naar (nieuwe) jonge koks!
Kleine koks worden groot en vliegen uit het cook4Uteam. Vind je het leuk om (wat) te leren koken,
samen te werken, gasten blij te maken met een
heerlijk menu? Meld je dan aan via cook4u.orka@
gmail.com.

Derde woensdagmiddag van de maand:
Taarten van Karin “Taarten van
Karin” gaat weer van start bij
Activiteitencentrum Orka! De
bedoeling is dat kinderen een
taart voor iemand anders maken
die het om wat voor reden ook
heeft verdiend! Dat kan papa of
mama zijn, opa of oma, de buren
of iemand in de wijk. Onder begeleiding van een echte bakker
(en vrijwilliger) versieren de kinderen de taarten.
Schrijf je in en doe mee. Let wel: er is beperkt plaats
maar er komen nog veel meer “Taarten van Karin” ;
namelijk op 15 juni en 20 juli. Na de zomer volgt de
nieuwe planning op www.orkacentrum.nl.
Het begint om 14.00 uur en om 16.00 uur mogen
de kinderen opgehaald worden. De activiteit is voor
kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Wie wil er een taartje komen bakken? Bijdrage per
kind is 3,-. Wel even van tevoren inschrijven via de
site www.orkacentrum.nl ; klik op ‘Inschrijvingen’,
zodat je van tevoren weet of er voldoende plek is
(of alvast voor de maand erna).

27

Hurkmans
Dakbedekking
Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl

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

Wij zijn op zoek

Wie zijn wij?
Een kleine groep vrijwilligers die het bestuur vormt van de begraafplaats
Sint Calixtus in Tongelre.
Samen met een beheerder en een administratrice onderhouden en beheren wij de begraafplaats en willen
ervoor zorgen dat het een mooie, rustige plek is waar mensen graag komen om hun dierbaren te gedenken.
We komen gemiddeld 1 keer in de twee maanden op een middag bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Dit neemt ongeveer twee uur in beslag. Daarnaast kan het nodig zijn dat we wat extra tijd in moeten
zetten, maar dit is onregelmatig en natuurlijk altijd in overleg.
Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen voor uitbreiding van ons bestuur waaronder een penningmeester.
Spreekt het u aan, neem dan contact op om kennis met ons te komen maken.
Via E-mail:			
secretariaat.calixtus@gmail.com
Telefoonnummer:		
06-22976471
Of kom op woensdag een kijkje nemen op ’t Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, dan is Lilian (onze administratrice) aanwezig op het Kerkwijkcentrum en zij kan u alle informatie geven over het reilen en zeilen van onze
Stichting.
Namens het bestuur:
Sjaak Kommers

Weggeefkast Tongelre in gebruik genomen.
Aan de Avondroodstraat 21 is een weggeefkast
geplaatst. In de weggeefkast staan o.a. houdbare
voedingsmiddelen, toiletartikelen en schoonmaakmiddelen. Deze producten zijn bestemd voor bewoners in de wijk Tongelre met een kleine beurs.

De weggeefkast is een initiatief van Karima, voorzitster van het leefbaarheidteam in Tongelre. Tijdens
een brainstormsessie met het team kwamen we op
het idee om kleine projecten te bedenken waardoor
de wijk verbeterd kan worden, vertelt Karima. De
weggeefkast was een van die ideeën en omdat ik
dacht: We kunnen hier nog lang over gaan nadenken
of we kunnen gewoon spijkers met koppen slaan en
een oproep plaatsen en dan kijken wat het oplevert.
De oproep in de Whatsapp groep leverde diverse
reacties op evenals de oproep op Facebook. Dankzij
sponsoring van speeltuin Zwaluwstaartweg kon er
een stevige kast geplaatst worden. Andere buurtbewoners verankerde de kast aan de muur. Karima:Echt
een gezamenlijk buurtproject waar hopelijk veel
buurtbewoners op af komen die spullen nodig hebben en buurtbewoners die spullen komen brengen.

Regels weggeefkast:
- Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Er mogen dus geen artikelen voor/naast/
op de kast geplaatst worden.
- Het product moet nog in goede staat zijn.
- Voedingsmiddelen mogen niet over de datum zijn.
- Ziet u iets wat u nodig heeft maar u heeft zelf geen
product bij u? Alleen iets meenemen mag ook!
- Voor uw eigen veiligheid en die van andere, ga niet
aan de kast hangen.
- In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter laten voor de volgende eigenaar.
- Is er iets wat u nodig heeft, schrijf dit dan op het
formulier in de kast en misschien is er wel een buurtbewoner die dit voor u kan regelen.
- Het is niet de bedoeling dat er geld in de kast gelegd
wordt.

Om alles in goede banen te leiden heeft Karima enkele regels opgesteld m.b.t. de weggeefkast.
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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

12-08-19 14:36

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

paulvangemert.nl
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momenten met
Hart, ziel en handen
De onderstaande tekst van Huub Oosterhuis las ik
in het blad ‘Een Korrel Zout’ van Catholic workers
Amsterdam. Zij leven in gemeenschap in het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam. Een gemeenschap die is
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe
actie voor vrede en een betere wereld. Hun streven
is om het evangelie handen en voeten te geven door
vreedzame getuigenissen.

Om wat misdaan wordt
Om wat misdaan wordt, ziende blind,
aan grond en lucht, dier en mensenkind,
weeklaagt de aarde, afgeknecht
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht.
Wij vluchten weg, wij horen niet.
Wij spelevaren in doodsgebied;
de tijd zo kort, de druiven zoet,
dus pluk de dag, na ons de vloed.
Geen taal die nog wat hoop vertolkt,
over ons heen daalt een zwarte wolk.
De regen stroomt, het water stijgt,
een vloed van wee die ons wel krijgt.
Wij worden afgedaan
en niets begrijpen ten onder gaan,
met man en macht, met vuur en zwaard.
Wij zijn geen nieuwe aarde waard.
Kiest Gij het leven of de dood?
O God, ontketen in onze schoot
een kind dat doet gerechtigheid,
een nieuwe mens, een nieuwe tijd.

Zij schrijven: En toen was daar die vreselijke inval in
Oekraïne. Op het moment dat een oorlog zo dichtbij
is, dreigt het gevaar dat geweldloze idealen ingeruild
worden voor oorlogsretoriek en dat je gaat lijken op
het kwaad dat je zo graag op afstand wilt houden.
Juist op zulke momenten willen we ons laten inspireren door de mensen die ons voor zijn gegaan.

Rob Kosterman straatpastor.
Tekeningen: Stichting Jeannette Noëlhuis

Dan de onderstaande tekst: Het laat zien wat er aan
de hand is in de wereld. Het gaat over ons omgaan
met de wereld, het milieu, over leven en dood, oorlog
en vrede, maar ook over een nieuwe mens, een
nieuwe tijd.
Maar natuurlijk is te midden van de grote thema’s
die in de tekst worden besproken ook de schoonheid
van het alledaagse. Want waar zouden wij zijn zonder
de hartelijkheid van de medemens die een ander
opvangt en bijstaat als het leven zwaar en niet te
tillen is.
Is dat de nieuwe mens op weg naar de nieuwe tijd?
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van de Geloofsgemeenschap

Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 3 juli
10.00 uu ds. Tjalling Huisman
Schrift en Tafel
Zondag 10 juli
10.00 uur ds. Margit van Tuijl
Zondag 17 juli
10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Zondag 24 juli
10.00 uur Anneke Nieuwenhuizen
Zondag 31 juli
10.00 uur ds. Johan Beks

te rusten maar om te keren. Een eindpunt dat geen
eindpunt is maar telkens weer een begin van een
nieuwe oefening.

Ik wil gewoon heel graag die stilte in mijn hoofd. Dat
gevoel dat je met elke stap weer dichter bij je eigen
gedachten geraakt. Putjesscheppen, 1, putjesscheppen 2, links, rechts. De sprongen zijn een geconcentreerde vreugdedans. Het is geen moeten, geen
willen, daar op die balk. Het is het plezier dat ik met
Ontvankelijkheid
mijn gedachten nergens kan zijn. Ik geef me over aan
Het is pauze, ik zit in groep 5 of 6. Ik ga altijd graag
de oefening en voel me, als ik een pauze lang gebanaar de evenwichtsbalk naast het schoolplein. De balk lanceerd heb, rustig en wat zekerder van mezelf.
is rond, vrij smal en donkerbruin. Niet zo hoog zodat
ik er makkelijk op kan staan. Eraf vallen is niet pijnlijk Een fijne herinnering aan een tijd dat ik mindful was
maar zeer beslist niet de bedoeling.
zonder ervan gehoord te hebben. “Leven in het moHeen ga ik putjesscheppen, met telkens een been
ment” wordt als je opgroeit, vaak steeds moeilijker. Je
naast de balk. Voorzichtig zet ik daarna mijn voet
krijgt taken en verantwoordelijkheden.
weer voor de andere. Het einde van de balk komt in
zicht en dan is het omdraaien zonder eraf te vallen.
In de loop van de jaren raakte ik het steeds meer
Terug ga ik dan met paardensprongetjes naar de
kwijt en bepaalde de agenda vaak niet wat ik wilde
andere kant.
doen, maar wat moest. Van mezelf, of van een ander.
Het gaat me niet om hoe vaak het me lukt voor de bel Het woord agenda betekent letterlijk: de dingen die
gaat, dat zeg ik tegen mezelf. Maar diep van binnen
gedaan moeten worden. Zo onschuldig en zo verleiwil ik ongeschonden de pauze door, zonder een voet
delijk. Om de tijd zo vol te proppen dat die gaat lijden
op de grond. Zwevend tussen de lessen ben ik even
aan obesitas.
nergens, ben ik alleen met mijn stappen, onderweg,
telkens weer, naar de overkant. Om daar dan niet
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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Ik werk dit jaar 20 jaar als geestelijk verzorger in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
De meesten hebben geen agenda. Ze leven bij de
dag, sommigen zelfs bij het moment. Ze hebben vaak
alle tijd en confronteren mij met eigen drukkigheid.
Tegenover mijn kloktijd van op tijd komen, te laat zijn
en door naar de volgende afspraak, stellen zij een andere tijd. Die van intimiteit, kwaliteit, spiritualiteit. In
de ontmoeting ben ik er helemaal, althans, meestal,
als ik de druk van de klok buiten de deur laat als ik
naar binnen ga.
De evenwichtsbalk uit mijn jeugd, vind ik nu in de
ontmoeting die me voor even bevrijdt van alles wat
ook nog moet. Dat is niet nu. Ik heb geen tijd, of heb
ik niets dan tijd?
Karin Seijdell, Geestelijk verzorger Severinus

Katholieke kerk

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst.
Sint-Martinuskerk, ’t Hofke,
Eucharistieviering elke zondag om 9.30 uur.
Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd
door een Heilige Mis om 9.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
In onze kerk zijn gedoopt:
15 mei, Damania de Laat
29 mei, Jaïro Cairo
12 juni, Eva Jellema en Nadia Luijten
In de kerkberichten van de maand juni stond de doop
vermeld op 16 april van Elwin van Amerfoort,
Dit moet zijn Elwin van Amesfoort

Achttienplusgroep; themadienst 12 juni
De achttienplusgroep heeft de dienst van 12 juni
voorbereid samen met ds. Tjalling Huisman.
Zij hebben interviews met gemeenteleden gehouden
en mede de overdenking voor de
dienst geschreven.
Thema: Geloof, hoop
en liefde – over geloven en queer zijn.
In de liturgie is
onderstaand gedicht
opgenomen, geschreven door één
persoon uit de voorbereidingsgroep.

Op 23 mei heeft de uitvaart plaatsgevonden van
Martien van de Goor in de leeftijd van 87 jaar
28 mei huwelijk van Jeffery van Veen met Robin Klok
Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
(naast de Sint Martinuskerk):
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus
040-2811324;
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC kunt
u bellen naar het nr. 040-2110467 (Parochiecentrum
Sint Joris).
Voor meer info: www.parochiesintjoris.nl

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

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

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

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

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

De Nieuwstraat
De Nieuwstraat is de enige straat in Tongelre die vijf naamsveranderingen
heeft ondergaan, hij lag tussen ’t Hofke en de spoorlijn van Eindhoven naar
Venlo en behoorde tot de kom van het dorp.
De straat kenmerkte zich door allure, deftigheid, gezelligheid en bedrijvigheid. Allure
werd verkregen door de openbare jongensschool/patronaat en de vestiging van het klooster met
liefdeshuis, meisjesschool en kleuterschool. En wat te denken van een eigen perron!
Deftig waren de huizen van de dorpsnotabelen, zoals die van de burgemeester
en het hoofd van de school. Gezelligheid werd gebracht door de knusse winkeltjes, koffiehuizen en cafés. De
bedrijvigheid ontstond door de vestiging van familiebedrijfjes.
Maar dit alles is verleden tijd, het bovenstaande toont een beeld dat allang niet meer bestaat; het moest
plaatsmaken voor een nieuwe wereld!
Het volledige verhaal met historische foto’s staat in de boeken ‘Tongelre nog an toe’ op bladzijde 79 t/m 86 en
in ‘Tongelre oh Tongelre’ op bladzijde 97 t/m 114.

De Heerenstraat met links café Van Melis

De familie Van Deursen voor hun woonhuis met
smederij, nu Tongelresestraat 433

Koos ‘de wachter’ met haar zoon Piet voor het
stationnetje in 1915
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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?

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

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal.
Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak
Wij zijn iedere dag geopend van 7:30 tot 18:30 en bieden dagelijks:
• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar
• Peuterwerk van 2,3 tot 4 jaar
• Voorschoolse opvang van 4 tot 13 jaar • Naschoolse opvang van 4 tot 13 jaar
Wekelijks een gratis speelinloop voor kinderen
van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

Nieuwsgierig geworden?

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

rondom de
Wasvenboerderij
Het tweede Wasven Festival is inmiddels achter de rug. Helaas waren de weergoden ons dit keer
niet zo gunstig gezind en het was dan ook minder druk dan de eerste keer. Gelukkig waren er toch
nog voldoende mensen die, zeker in het begin, het slechte weer trotseerden en werd het later op
de dag toch nog gezellig druk. De bakkerij was zelfs vrijwel uitverkocht.
En het had ook wat om onder paraplu’s verscholen dapperen te zien
luisteren naar de muziek. De yogales moest helaas naar binnen worden
verplaatst.
De komende maanden is het op de laatste zondag van de maand weer
tijd voor Effenaar het Wasven. Na de vakantie keert het Wasven Festival
dan weer terug.

Planning activiteiten september
zaterdag 2 juli

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zaterdag 9 juli

Klusochtend

9.15 – 12.30 uur

zaterdag 16 juli

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zaterdag 23 juli

Klusochtend

9.15 – 12.30 uur

zondag 31 juli

Effenaar ‘t Wasven

14.00 – 20.00 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 2 en 16 juli. 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. Gedurende de zomermaanden kun je ook op maandagavonden aansluiten om rond de boerderij mee
te helpen in de natuur.
Ben je niet zo van de natuurklussen, maar is timmeren of schilderen je lust en je leven, dan is er rondom de
Wasvenboerderij ook genoeg voor je te doen. Je bent op 9 en/of 23 juli welkom voor allerlei onderhoudsklussen. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Effenaar ‘t Wasven

Met de zomer in het vooruitzicht is het weer tijd voor nieuwe edities van Effenaar ‘t Wasven. Traditiegetrouw zullen
deze zomermiddagen weer plaatsvinden op het gezellige
terras van Groendomein ‘t Wasven. In juli en september
kun je nog komen genieten van fijne muziek onder het
genot van een hapje en een drankje. De duurzame catering
komt natuurlijk uit eigen tuinderij en bakkerij.
Kom op 31 juli gezellig langs tussen 14.00 en 20.00 uur
en geniet van de optredens van Bai Kamara Jr., Silver Lake
en La Loye. Kijk voor het complete programma op onze
website.

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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Verenigingen
Aan het woord
WAAROM GING DE BRADERIE MET PINKSTEREN
NIET DOOR?
Die vraag werd ons talloze malen gesteld. Kort gezegd
lukte het ons dit jaar niet om een goede braderie

te organiseren. Er waren voldoende deelnemers
met tweedehands goederen, maar het ontbrak aan
kraamhouders met nieuwe goederen en aan mensen
die met hun hobby op de markt wilden staan.

Natuurlijk hadden we een markt kunnen houden met
alleen tweedehands goederen en zo een grote vlooienmarkt organiseren, maar dat is niet wat we willen
en de omwonenden zitten hier niet op te wachten.
Omdat het lang onzeker was wat Corona zou doen en
wij pas later begonnen aan de organisatie, hebben
we ons kennelijk vergist in de gevolgen van Corona.
Kwamen de aanmeldingen de laatste 28 jaar bijna
automatisch binnen als we de eerste uitnodigingen
verstuurden, nu bleven vele uitnodigingen onbeantwoord. Een groot aantal vaste deelnemers was op
een of andere manier tijdens Corona gestopt met hun
handel of bezocht geen braderieën meer.
En dan ben je dus te laat. Iedere kraamhouder heeft
dan zijn braderieën al gekozen en ingeschreven.
Dit gebeurt vaak al in december of januari.
Hierdoor was het aantal inschrijvingen met nieuwe

De buurtrommelmert als alternatief voor de braderie
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goederen en hobby minimaal. Het was sneu voor de
vele vaste kraamhouders van de 2e hands goederen
die vaak al 28 jaar meedoen en er een leuke dag van
maken.
Daar we liever GEEN braderie organiseren dan een
SLECHTE braderie bleef er niets over dan de markt
niet door te laten gaan. We gaan er komend jaar
opnieuw tegenaan met nieuwe ideeën en misschien
met een andere opzet. We gaan op tijd beginnen en
proberen weer vele leuke kramen binnen te halen;
nieuw, 2e hands, hobby, verenigingen alsmede kindervermaak.
Mochten er mensen zijn die leuke ideeën hebben of
iets in kunnen brengen, een ander concept hebben of
anderszins wat ons kan helpen bij de organisatie van
de komende braderie, dan houden we ons aanbevolen.
braderiescoutingst.frans@gmail.com
Scouting St. Frans

Signify Classified - Internal

FIETSTOCHT VOOR
HET GOEDE DOEL
Stichting Loek@you – Leren op eigen kracht
www.lerenopeigenkracht.nl

ZONDAG

10 JULI 2022
MET AANSLUITEND ZOMERSE BARBECUE
AFSTANDEN:
START:

27km (relax) – 43 km (standaard) – 82 km (wielrennen & e-bikes)
Tussen 12.00u – 13.00u

AFSLUITING:

Barbecue & Borrel vanaf 16.00 uur

LOCATIE:

Blokhut Scouting GF Bernadotte
Van Oldenbarneveldlaan (naast nr 1.) te Eindhoven

DEELNAME:

€ 25,00 p.p. (incl. bbq & 3 consumptiemuntjes)
€ 17,00 p.p. (alleen bbq)
€ 10,00 p.p. (alleen fietsen)
INFORMATIE & KAARTVERKOOP:

www.GoedeDoelEindhoven.nl/Fietstocht

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

U bent als lezer gewend dat we op deze pagina
informatie geven over onze dahlia-club. Onze leden
maken deze club door samen met de omgeving
ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, door aanwezig te zijn in de zomermaanden bij het wekelijkse
dinsdagavond koffiedrinken, op zaterdagmorgen bij
het bloemen snijden, iedere maand de maandelijkse
klusmiddag en door jaarlijks aanwezig te zijn op de
bevrijdingsmarkt.
Vandaag licht een van de leden, Carola, opnieuw in
de vorm van een kort verhaal, een tipje van de sluier
op van de mensen die de club maken.
VERGADEREN
Het hoort erbij. Een paar keer per jaar. Vergaderen.
Gezamenlijk afspraken maken over de planten en het
onderhoud ervan en over het
bewaren van de knollen in de winter. En, och ja, of
we het gereedschap, na gebruik, schoon terugleggen.
Kennelijk vergeten we dat af en toe en ook dat we
elkaar helpen bij ziekte of vakanties.
Lastiger is het agendapunt ‘de kwaliteit van de grond’.
We hebben te lang kunstmest gebruikt. Nu is de
grond niet meer in staat om op eigen kracht voldoen-

de te herstellen. We zijn niet de enigen.
Maar er is een oplossing voor die grond. Die maakt
de tuin alleen maar nog vrolijker, kleurrijker.
Alleen samen klaren we zo’n klus. Dat doen we samen tijdens zo’n vergadering.
Soms is er een beetje opstand. “Ja, het kan wel zijn
dat we dat afgesproken hebben, maar ik ben het er
niet mee eens.”
“Ja, maar….”
“Ja, maar…” is eigenlijk hetzelfde als “Nee, tenzij…”
Het is net het leven. Niet alles kan zoals je graag wilt,
soms moet je schikken.
Dat doen we dan ook tijdens zo’n vergadering.
Carola.
We hebben nog plaats voor 3 nieuwe leden. Heb je
zin om lekker buiten bezig te zijn en leuke sociale
contacten? Sluit je dan aan bij ons clubje.
Rina Hobbelen
Voorzitter
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PROMOTIE TONGELRE 1 NOG STEEDS IN ZICHT!
Twee dagen na de Nationale Voetbaldag is het eerste
elftal van SV Tongelre, na een 3-1 thuisoverwinning,
nog steeds in de race voor een plek in de vierde
klasse.
Tegenstander SV Leunen uit Venray kwam met een
grote gemobiliseerde supportersschare naar Tongelre. En met het thuispubliek erbij ontstond een
gezellige sfeer en een sportieve wedstrijd.
Al snel ontstaat een overwicht van de thuisclub, zonder echt uitgespeelde kansen. Maar na een kwartier
komt SV Tongelre verdiend op voorsprong na een
goal van Michael van Hout. Dat de belangen voor beide teams groot zijn blijkt uit het fanatisme waarmee
beide clubs elkaar bestrijden. SV Leunen heeft nog
geen enkele kans gehad als het na een half uur 2-0
wordt via Gerard van de Ven. Het thuispubliek gaat er
steeds meer in geloven terwijl de bedrukte gezichten
groeien van de meegereisde supporters uit Venray.
In de rust stroomt de kantine vol en wrijft het Tongelre-publiek zich nog eens in de ogen; zolang in de 5e
klasse en nu ineens de geur van friet en promotie.
Toch moeten er nog 45 minuten worden gevoetbald.
Het zou mooi en noodzakelijk zijn om de voorsprong
nog wat uit te breiden, dus trokken de Tongelre Boys
meteen fel van leer. Het is een op en neer gaande
wedstrijd, maar na 10 minuten pakt SV Tongelre de
felbegeerde 3 0,weer via Michael!
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Gaan we dan
toch vandaag al,
met anderhalve
been, richting
promotie?
SV Leunen laat
zich echter niet
onberoerd en
zoekt nu meer
de aanval. En uit
een van die acties
valt zowaar de
3-1! Het uitpubliek begint er weer in te geloven maar
het team van Hakim houdt de druk er op en krijgt nog
kansen om uit te lopen. Dit gebeurt echter niet meer
zodat we met een redelijke uitgangspositie volgende
week zondag naar Venray kunnen afreizen.
Het is absoluut nog niet uitgedeeld, dat ene ticket
voor promotie en hopelijk reizen zoveel mogelijk
Tongelre-supporters naar Venray.
Al met al vandaag, een fijne, sfeervolle afsluiting van
de Nationale Voetbaldagen.
Als dit wijkblad bij U in de brievenbus valt is al duidelijk of Tongelre 1 gaat promoveren.
En daar komen we dan, volgende maand, zeker nog
op terug!

Na twee jaar eindelijk weer een landelijke open
imkerijdag
Door het hele land openen bijenhouders de poorten om mensen kennis te
laten maken met het leven van de bij. Zo ook de bijentuin van Sint Ambrosius Eindhoven aan de Loostraat in Tongelre.
Luisteren, vragen, zien en doen.
We heten jong en oud op zondag 10 juli tussen 11:00-16:00 uur welkom om
te luisteren naar wat onze imkers te vertellen hebben, maar ook is er van
alles te zien en te doen.
Er is een observatiekast waar je de bijen rustig kunt bekijken. Het project DigiHive wordt uitgelegd; een systeem om de situatie in een bijenkast digitaal te monitoren op je smartphone.
Een rondleiding door de tuin langs verschillende soorten bijenwoningen is mogelijk. Er is een imkerpak beschikbaar voor degene die in een bijenkast wil kijken!
Voor de kinderen is er een knutseltafel, waar ze onder meer een potje honing kunnen vullen en hun eigen
etiket maken.
Onthulling naam ven
In de bijentuin is de afgelopen periode hard gewerkt aan het project
‘Zonder water geen honing, mèt water meer biodiversiteit’.
Er is een ven gegraven, paden zijn verlegd, beplanting rondom het ven is gerealiseerd. Deze waterpartij komt
niet alleen ten goede aan de honingbij.
Solitaire bijen, andere insecten, vogels, reptielen en kleine zoogdieren hebben er ook profijt van.
Bij de oproep in het januarinummer van Rond ‘t Hofke zijn een aantal mooie namen binnengekomen voor het
nieuwe ven. Tijdens onze jaarvergadering in april is er een stemming geweest waarbij één naam de meeste
stemmen kreeg. Deze naam wordt aan het begin van de middag op de open dag bekendgemaakt. Alle inzenders worden nog persoonlijk benaderd om die dag een pot honing te komen halen, ongeacht of hun idee de
uiteindelijke naam is geworden.
Een groene oase aan de rand van de stad.
Kom en laat je onderdompelen in de geur van honing en het gezoem van bijen. Of geniet van het uitzicht en
de rust in onze groene oase aan de rand van de stad. En natuurlijk hebben we honing uit de streek van onze
imkers te koop!
Naast informatie over wat te doen in je eigen tuin om de biodiversiteit te bevorderen [tegels eruit, groen
erin!] is er ook informatie over de basiscursus imkeren, waarbij de praktijklessen in de bijentuin kunnen worden gevolgd.
Op de hoek van het zandpad op Loostraat 7 is sinds kort Theetuin Eden. Deze dag is de theetuin geopend.
Hildegard serveert er de heerlijkste lekkernijen bij de koffie, thee of limonade.
____________________________________________________________________
Contactgegevens:
Imkervereniging Sint Ambrosius Eindhoven
Loostraat 9, 5641JR Eindhoven
M: ambrosius-eindhoven@hotmail.com
W: eindhoven.bijenhouderts.nl
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Orteliusweg 14
Eindhoven

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

Op het randje van Tongelre
We lazen het in het Eindhovens Dagblad en het
maakte ons nieuwsgierig. Aan de Dommel bij de Van
Oldenbarneveltlaan zouden daklozen een camping
hebben ingericht. Nieuwsgierigheid moet bevredigd
worden, dus wij gingen op pad.
Op een maandagmiddag lopen we bij de Dommelbrug een pad tussen de struiken op. We voelen ons
weer even de verkenners van de Sint Fransgroep die
op patrouille gaan. Al gauw zien we de nederzetting van de stadsnomaden, zoals ze liever genoemd
worden. Het is een verzameling van koepeltentjes,
partytenten en luifels. Onder een partytent zitten
enkele mannen te praten in een taal die niet de onze
is. Pools en Bulgaars blijkt even later. Ze roepen een
man die ons vriendelijk ontvangt.
De man stelt zich voor als Hans Blankers, 61 jaar en
afkomstig uit Bladel.
Hoe liep de weg die hem hier brengt?
Hij vertelt: ‘ik kom uit een gezin met elf kinderen.
Toen ik 23 jaar oud was ben ik ICT gaan studeren. Ik
werkte vervolgens bij Philips, de gemeente en Fontys
en ben daarna voor mezelf begonnen. Ik ging failliet,
ben gescheiden en kwam met een burn-out in het
ziekenhuis. Toen besefte ik, mijn leven moet veranderen. Dat was in 2010. Ik ben geen zwerver, ik ben een
reiziger. En mijn reis heeft mij nu hier gebracht.’

Hij vertelt dat deze
‘nomadencamping’ enige tijd geleden werd bewoond
door een man die nu ergens onderdak heeft gevonden. Maar de plaats was ontzettend vervuild. Dat
hebben de huidige bewoners bijna allemaal opgeruimd, wel honderd vuilniszakken vol.
Zijn er ook campingregels? Hans: ‘we willen geen
overlast, niet door drank of door drugs. Mensen die
overlast veroorzaken moeten weg. Maar anders kan

iedereen hier verblijven. Ik
werd vanmorgen nog wakker
van een vreemd snurkgeluid.
Bleek een nieuwe bewoner
te zijn. Er wonen nu zeven
of acht mannen en vrouwen hier.
We kijken even rond en
zien een bed onder een
luifel, een chemisch toilet
in het open veld, een
afgemaakt terreintje met kippen. Aan een boom
hangt een overhanddoek, wie kent hem nog, met de
tekst ‘oost west thuis best’. Geen vieze rommel, er
staat zelfs een zak klaar met plastic voor de plasticbak.
Even terug naar Hans. Hoe ziet hij zijn toekomst?
‘Heerlijk, ik ben niet dakloos, ik reis. Ik kan overal
slapen. In de Kempen zijn overal van dergelijke nomadencampinkjes en hutten. Maar ik kan ook slapen
bij familie en vrienden. Als ik een woning in de stad
aangeboden krijg, zal ik die niet nemen. De stad is
niets voor mij. Ik vind het al vervelend dat hier over
de Van Oldenbarneveltlaan ‘die dinky toys’ (auto’s)
rijden.
Heb je kinderen? Nou en of, ik word binnenkort zelfs
opa. Mooi toch? In het begin van mijn nomadenbestaan hadden mijn twee zoons wel moeite met
mijn levenswijze. Nu krijg ik steeds meer contact met
hen. Ze zijn vooraan in de dertig. Ik kijk uit naar mijn
eerste kleinkind.’
Voordat we afscheid nemen vertelt Hans dat hij bezig
is met zijn proefschrift over de wereldvrede.
We lopen op het pad langs de Dommel, terug naar
onze wereld. Het water stroomt rustig voorbij de
nomadencamping, op reis naar …..?
Jos Rovers en Tini Gilsing
PS
Jos had al enige tijd een caravan zien staan in de
velden aan de Molendijk. Ook aan de rand van Tongelre. Woont daar ook iemand? We zijn gaan kijken
en jawel… Een man van tegen de zestig woont daar
al twaalf jaar, samen met een hond. Een gesprek met
hem is moeilijk vanwege zijn doofheid. Hij maakt
wel duidelijk dat we op zijn privégebied staan. Als
we weggaan loopt de hond achter ons aan. Hij roept
hem terug maar de hond reageert niet. ‘Ach ja, zegt
de man, hij is ook doof.’
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Peer van Vorstenbosch
Sierbestrang
Alle soorten bestrang:
Sierbestrang
Natuursteen
Gebakken materialen
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!

Oprien en Terrassen
voor parculier en bedrijf.
Complete verzorging
Van A tot Z!
Urkhovenseweg 169

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.

5641 KC Eindhoven
Tel: 06-54615308
Email: p.vorstenbosch7@chello.nl

Hofstraat
139
Hofstraat
Hofstraat
139
139
5641TD
Eindhoven
5641TD
5641TD
Eindhoven
Eindhoven

Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com

Bedrukkingvanaf
vanaf111stuk
stuk
Bedrukking
Bedrukking
vanaf
stuk
Eigentextiel
textielWELKOM
WELKOM
Eigen
Eigen
textiel
WELKOM
Persoonlijkeadvies
adviesen
en
Persoonlijke
Persoonlijke
advies
en
Service
Service
Service
Goede Kwaliteit
Kwaliteit- -Goede
Goede
Kwaliteit
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
maandag-vrijdag
9.00-17.00
maandag-vrijdag
maandag-vrijdag
9.00-17.00
9.00-17.00
en
op
afspraak
enenop
opafspraak
afspraak

Totziens
ziensRon
Ron&&&Martina
Martina
Tot
Tot
ziens
Ron
Martina
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ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl

Wagenspel Avondroodstraat

Op zaterdag 16 juli tovert Ariëns Toneel het grasveld aan de Avondroodstraat om tot een heus openluchttheater.Dit theater is helemaal gratis voor iedereen die wil komen kijken, jong en oud.
Om 17.00u staan wij voor je klaar met broodjes hamburger (halal en evt. vegetarisch), popcorn en wat te
drinken.
Om 18.00u begint het Wagenspel.
Na afloop van het optreden komt de IJsfoodtruck van La Toscana ijsjes uitdelen.
Voor slechts €1,- koop je een stempelkaart voor een ijsje én een hamburger. Bestellen kan op de dag zelf, maar
als je zeker wil zijn van een burger en een ijsje, is het beter om van tevoren al een stempelkaart te kopen. De
kaart kan je bestellen via speeltuinzwaluwstaartweg@outlook.com of aan de Hageheldlaan 38.
Popcorn en drinken krijg je van ons.
Kom je op 16 juli met je kleedje of stoel naar het grasveld om te genieten? Gezellig; tot dan!
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg
Facebook: Speeltuin Zwaluwstaartweg Tongelre

Wagenspel Karregat

Na twee jaar afwezigheid spelen wij deze zomer weer een ouderwets wagenspel. Op woensdag 20 juli om
19:00u brengen wij een gratis stukje toneel op en om onze verrijdbare wagen. Dit zal plaatsvinden op de
heuvel bij ‘t Karregat. Dit jaar wordt een speciale editie, want we werken samen met het CKE en leerlingen van
Basisschool ‘t Karregat.
“Nieuwe buren, wat een griezels zijn dat! Maar is het super gelukkige ANWB-stel in het rechterhuis eigenlijk
wel leuker? Of die zuurpruimen op links? De buurtcoördinatoren houden alles goed in de gaten om hun wijk
de leukste van allemaal te maken!”
We kijken er enorm naar uit om bij jullie te komen
spelen. Het toneelstuk is helemaal gratis toegankelijk, maar mocht het publiek een bijdrage willen
leveren, dan komen wij met de pet rond.
Namens het Ariënstoneel,
Carmen en Janneke
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Pagelaan woordzoeker
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AANLEGGEN
AFGEROND
AMBITIEUS
BLASE
BRANDSTICHTEN
CATEGORIAAL
CHICANE
DETAIL
DIAGONAAL
DOELEN
DWEPERIG
EINDUITSLAG

GENADE
GEPLAATST
GEZIEN
GLANS
GRANOL
HANDWERKEN
IJSVOGEL
INTEGRAAL
LITER
LORGNET
LUCHTVAARTUIG
MEDICIJN

MIJNHEER
MINIMUMTARIEF
NESTEI
ODEON
OMWERPEN
PLOTSELING
POTEN
RENTREE
TECHNOLOGISCH
TEGENOVER
TEREN
TERUGVINDEN

TOURNIQUET
TRACE
TREFPUNT
UIENSOEP
UITVERGROTING
VALHELM
VERBITTERING
VERWIJT
VOORWAARDE
WASKUIP

De overgebleven letters vormen een ZOOGDIER
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 juli 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 ’Handschoen’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Marjolein Wartena-Gravendeel Suurhofflaan 2
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

Ontspanningsyoga en een
speciale cursus voor thuis

individuele begeleiding
Holistische therapie

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

