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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

58e jaargang nr. 9 - augustus / september 2022

Tongelrese natuurwijzer: 
Sperwers in het Wasven 

Promotie SV Tongelre: 
Het vaandelteam is naar de 4e 
klasse gepromoveerd

Onterfd Goed:  
De stichting op Sectie-C houdt 
depotopruimimg

 Er was 
eens een 

beuk

Er was eens een beuk, die was heel leuk, hij was 150 jaar oud, maar toen ging het fout 
er was geen redden meer aan, hij kon niet verder meer bestaan 

de boom moest plat, en dat was dat …….. 

Maar ……… nu ligt hij daar, hij is niet voor niets tegen de grond gegaan, 
want nu hebben wij er ook nog wat aan, we kunnen er lekker op spelen 

en dat doen we met velen.

Dus beuk, bedankt voor het heden, en het verleden ’
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van de Redactie
Vakantie, ja, wij hebben de vakantie 
voor de boeg. Het is tijd om te gaan 
genieten van het vrij zijn. De klok speelt 
dan even geen rol. Je kunt dingen gaan 
doen waar je normaal geen tijd voor 
hebt. Het is belangrijk om de vakantie 
ontspannen in te gaan. Neem rustig de 
tijd voor alle voorbereidingen. En hoe 
gaat u op vakantie? De mogelijkheden 
zijn legio. Hebt u plannen om te gaan 
vliegen en hebt u de beelden van Schip-
hol gezien, dan weet u dat dat best een 
risico is.
Velen van u zullen met de auto, caravan 
of camper gaan, anderen nemen de 
fiets om te genieten van ons eigen 
mooie land en sommigen kunnen zich 
thuis prima vermaken.
Waar u ook voor kiest, we willen alle-
maal zeker zijn van een uitbundige zon 
om heerlijk te kunnen relaxen aan het 
strand of op een terrasje. Je wordt dan 
wel door allerlei instanties gewaar-
schuwd: “Bescherm je tegen té felle zon 
en zorg dat je zonnebrand met de juiste 
factor in je koffer hebt.”

Het thuisfront heeft nog meer goede 
adviezen voor u. Als u bij thuiskomst 
niet voor een onaangename verrassing 
wilt komen staan, is het nuttig voor je 
vertrek nog even alle tips van de politie 
door te nemen. U vindt ze op pagina 41 
U wilt uw huis immers veilig achterlaten 
en hoopt, dat er tijdens uw verblijf op 
uw vakantieadres, geen ongenode gas-
ten in uw huis zijn geweest. Want dan 
kunt u het nagenieten van die heerlijke 
tijd wel vergeten.
Dus beste mensen, vergeet de komende 
vakantie alle problemen en ga genieten 
van een onbezorgde heerlijke rustige 
tijd. 
Prettige vakantie!

PS: als dit blad in de bus valt, heeft de 
redactie onze website vernieuwd. Neem 
gerust een kijkje op https://rondhethofke.nl 
en laat ons weten wat u ervan vindt.

Veel leesplezier! 
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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77 

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Het adres voor al uw rookwaren

Tongelresestraat 144 •Tel. 040 243 18 43 Email: 
renatasigaar@hotmail.com

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

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

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

grafi sche totaaloplossingen

drukkerijallcolor

drukwerk printwerk afwerking

Foto Jonathan Kremer: klaprozenveld langs de Molendijk
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie
Kanaaldijk Noord 113  •  5642 JA Eindhoven  •  040 281 35 69  • 
info@kluijtmansnatuursteen.nl  •  www.kluijtmansnatuursteen.nl

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Gesloten.
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2e publicatie over bezwaar tegen bouwroute door de 
Tongelresestraat en het Wasven

Buurtpreventie ’t Hofke naar Australië??

Jeugdhoek

Hierbij een update (bezwaar tegen de bouwroute) in 
verband met de nieuw te bouwen school namelijk het 
Lorentz-Casimir Lyceum aan de Celebeslaan.

Inmiddels hebben we een werkgroep samengesteld die 
elke week samenkomt. Eenieder krijgt een taak om diverse 
personen van de Gemeente te benaderen, handtekeningen 
(petities) te verzamelen en een alternatieve route aan te 
bieden via de Berenkuil de zogenaamde “Noordroute”. Ook 
zijn er flyers en posters opgehangen bij diverse bedrijven en 
instanties .

Daar er ook studenten-wooneenheden worden gebouwd 
nabij de Berenkuil en er nog een afvoerroute gezocht moet 
worden voor het afbreken van de oude school, is deze 
Noordroute een “Win-winsituatie” en kan voor alle boven-
genoemde doeleinden gebruikt gaan worden.

Nu proberen om de Gemeente te overtuigen, dat de door 
de Gemeente voorgestelde route via de Tongelresestraat, 
waarbij het plein van de Generaal Bothastraat gebruikt 
gaat worden om vrachtwagens te verzamelen, en daarna 

gezamenlijk over de twee spoorwegovergangen, afslag Ce-
ramlaan, direct voorbij de dokterspraktijk en apotheek en 
precies langs het Wasven-water te laten rijden, echt geen 
optie is en veel te gevaarlijk voor fietsend en wandelend 
verkeer.

En niet te vergeten; waarbij onze “oase aan rust” voor 
meerdere jaren wordt verstoord en bomen worden gekapt.

Bij deze doen wij een oproep aan u allen om uw mening te 
laten horen via onze mail dagwasvendagveiligheid@gmail.
com.

Wij zullen alle reacties verzamelen en doorsturen (met een 
cc aan u) naar de betrokken gemeenteraadsleden.

Inmiddels zijn er 1207 petities getekend, welke wij binnen-
kort zullen aanbieden aan de Gemeente.

Actiegroep Wasven https://www.facebook.com/profile.
php?id=100081319744131

Op 12 juni jl. vierden de leden van Buurtpreventieteam 
‘t Hofke dat ze inmiddels 7 jaar actief zijn in de wijk. Het 
eerste lustrum was vanwege corona stilletjes gepasseerd. 
Gebiedscoördinator Agnes Heck van de gemeente be-
dankte de groep voor hun waardevolle inzet. De wijkagent 
complimenteerde de mensen voor de manier van werken 
en de hoge frequentie van lopen in de wijk. De cijfers over 
de jaren tonen aan dat buurtpreventie een zeer positieve 
invloed heeft op de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk 
doordat het aantal misdrijven is gedaald.

In de afgelopen 7 jaar hebben de leden van buurtpreven-
tieteam ‘t Hofke samen een afstand afgelegd van 14.308 
kilometer. Dit was het antwoord op één van de quizvragen 
bij die gelegenheid. Aan de winnaar van deze quiz werd ‘de 
gouden koevoet’ uitgereikt.

Dus ‘nee’: buurtpreventie ‘t Hofke gaat niet naar Australië, 
maar de afstand daar naar toe hebben ze wel afgelegd.

 Wilt u ook een bijdrage leveren aan de veiligheid en de 
leefbaarheid in onze wijk door minimaal 1 uur per maand 
mee te lopen? Neem dan voor aanmelding of informatie 
contact met ons op via buurtpreventiehethofke@gmail.com 

Lieve kinderen, 

Nog even en dan is het alweer zomervakantie! Gaan jullie 
nog op vakantie of lekker een dagje op pad? Dan hebben 
we een leuk spel voor jullie: Autobingo! 

Wie als eerste onderweg voorwerpen in het echt gezien 
heeft, heeft gewonnen! Je kan vooraf samen afspreken wat 
diegene wint. 

Geniet van je vakantie of van je dagje weg! 
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de wisselpen door
Sjaak Kommers

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.

Van Sprang-Capelle naar Eindhoven
Ik kom oorspronkelijk uit Sprang-Capelle, een dorpje vlakbij 
de Efteling. In mijn jeugdjaren was de Efteling nog het 
originele sprookjespark en ik kan me goed herinneren dat 
in 1958 de Vliegende Fakir op zijn vliegend tapijt van de ene 
naar de andere toren ging “vliegen” en in 1966 het Sprook-
je van Fabiola geopend werd. Hoewel ik vlakbij de Efteling 
ben opgegroeid, heb ik het park maar weinig bezocht.

Na de middelbare school in Waalwijk en mijn diensttijd in 
Seedorf ben ik in 1969 bij Philips Nederland begonnen als 
softwareontwikkelaar. Dat was het begin van een lange 
carrière in de ICT die mij in vele landen heeft gebracht. Van 
Noorwegen tot Zuid-Afrika en van Brazilië en Colombia tot 
Australië. Alles bij elkaar moeten dat toch wel minstens 35 
landen zijn geweest. Daar heb ik ook één van mijn hobby’s 
aan overgehouden, nl. verre reizen maken.

Zoals gezegd ben ik in 1969 in Eindhoven komen wonen. De 
eerste jaren woonde ik op kamers op Boschdijk 440. Dit huis 
stond ingeschreven bij Philips als officieel kamerverhuur-
pand. Na 1½ jaar in Geldrop gewoond te hebben, kocht ik in 
1975 een patiobungalow op het Peutingerpad. In 1980 ben 
ik getrouwd met Marianne en op het Peutingerpad zijn onze 
kinderen Maartje en Karlijn geboren. In 1984 zijn we ver-
huisd naar de Brabis, waar we nog steeds tot volle tevreden-
heid wonen. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, maar zij 
wonen met hun gezin nog wel heel dicht in de buurt.

40 jaar werken
Ik ben in 1969 bij Philips Nederland begonnen. Na 7½ jaar 
Philips Nederland ben ik overgestapt naar Philips Internati-
onal, waar ik de 15 jaar volgemaakt heb. In dezelfde maand 
als mijn verhuizing naar de Brabis ben ik begonnen bij de 
Financial Division van NCR in Nieuwegein. Ik ben bij menige 
bank geweest om de locale ATM’s (Automated Teller Machi-
nes oftewel geldautomaten) en bankfilialen via het netwerk 
aan de centrale computer van de bank aan te sluiten. 
Bekende banken waarvoor ik gewerkt heb, zijn Deutsche 
Bank in Frankfurt, Barclays in Engeland, Commonwealth 
Bank in Sydney, LaSalle in Chicago en Banco Real in Brazilië 
(de laatste twee ooit onderdeel van ABN AMRO). In totaal 
leverde NCR deze specifieke dienst aan een 60-tal banken 
wereldwijd. In 1987 heb ik namens NCR een jaar gewerkt 
bij het rekencentrum van de Noorse spaarbanken in Oslo. 
Ik had een appartement in Oslo en kwam iedere 3 weken 
een weekend naar huis. Ons gezin is in die tijd ook diverse 
malen in Noorwegen geweest. Kerst in Oslo met 3 meter 
sneeuw is echt een belevenis.

In de sneeuw in Oslo
In 1996 besloot NCR te stoppen met de eigen software ont-
wikkeling. Dat hield in dat het na 13 jaar tijd werd voor een 
nieuwe uitdaging en die vond ik in 1997 bij Origin in Eind-
hoven, de geoutsourcete automatiseringstak van Philips. 
Bekend terrein dus! Tot 2000 heb ik mij als projectmanager 
beziggehouden met projecten ten behoeve van de Jaar2000 
problematiek. Een van de projecten bracht mij in 1998 3 
weken naar India. Daarna heb ik 2½ jaar lang bij Philips Me-
dical Systems diverse projecten uitgevoerd. In 2000 kwam ik 

weer terecht in hetzelfde gebouw aan de Boschdijk, waar ik 
in 1984 vertrokken was. In 2009 kon ik vervroegd uittreden 
en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt.

Vrijwilligerswerk
Mijn voornaamste bezigheid naast het werk en mijn gezin 
was volleybal. Ik ben daar in 1966 mee begonnen en tot 
twee jaar terug heb ik nog steeds getraind en wedstrijden 
gespeeld. Toen de coronapandemie uitbrak lag alles stil en 
ben ik na 53 jaar definitief gestopt met spelen. Sinds 1966 
ben ik ook scheidsrechter en ik fluit nog steeds met heel 
veel plezier. Maar … in 2023 bereik ik de “respectabele” 
leeftijd van 75 jaar en dan hang ik na 56 jaar fluiten, waar-
van 25 jaar in de top van Nederland, mijn fluit aan de wil-
gen naast de schoenen die er dan al 3 jaar hangen. Je kunt 
beter zelf stoppen dan dat ze je vriendelijk doch dringend 
vragen om te stoppen als scheidsrechter!

Na mijn pensioen heb ik ook ander vrijwilligerswerk opge-
pakt. O.a. als lid van de educatie- en communicatiewerk-
groep van Groendomein Wasven. Ik wil echter iets meer 
vertellen over mijn werk voor het wijkblad.

In 2009 ben ik bij wijkblad betrokken geraakt. In het begin 
heb ik samen met Jan Paulussen de wijkbladen naar de 
bezorgers gebracht. Een paar jaar later ben ik gevraagd 
voor het bestuur en sinds 2018 ben ik de redactievoorzitter 
van het wijkblad. Potentiële adverteerders kunnen bij mij 
terecht voor informatie over het adverteren in ons mooie 
wijkblad.

Jan en ik bij de bezorging van de wijkbladen
Mijn ICT-kennis kwam goed van pas bij de organisatie 
van het wijkblad. Ik heb een server ingericht waarop alle 
informatie voor de opmaak van het wijkblad staat. De 
redactieleden kunnen inloggen op deze server en de inge-
zonden artikelen en foto’s bekijken als voorbereiding op 
de maandelijkse redactievergadering. Als deze geweest ik, 

begin ik met de voorbereiding voor de opmaak. Alle artike-
len, foto’s met bijbehorende onderschriften en eenmalige 
en wisselende advertenties moeten zodanig in een map op 
de server geplaatst worden dat onze externe vormgevers 
alleen maar het blad in elkaar hoeven te zetten zonder zich 
druk te maken over waar alles in het wijkblad moet komen 
te staan. Dat is best secuur werk. Een paar dagen daarna 
is het 1e concept klaar en kan de redactie het resultaat in 
ogenschouw nemen. Alle op- of aanmerkingen worden 
meegenomen naar de eindredactie waarna het blad naar 
de drukker gestuurd wordt.

Het werk als redactievoorzitter houdt wel in dat ik gestopt 
ben met de bezorging van het wijkblad. Anders ben ik de 
gehele maand voor het wijkblad bezig. Jan heeft in de per-
soon van Diny Soontiëns een waardige opvolger gekregen.
Het voorzitterschap is een hele uitdaging, maar ik doe het 
met veel plezier en ik hoop het nog jaren te kunnen doen. 
Met dank aan de redactie die mij hierin prima ondersteund! 

Tot slot
Het vele reizen voor mijn werk heeft mij op een heleboel 
mooie plaatsen gebracht, maar ik heb ook gezien hoe men-
sen dagelijks moeten zien te overleven. Als je dat ziet, besef 
je pas hoe goed wij het in Nederland hebben. 

Marianne en ik op vakantie in Amerika
Onze favoriete landen zijn Noorwegen en Amerika vanwege 
hun prachtige natuur. Rijden in een camper door de Ame-
rikaanse National Parks is voor mij het ultieme vakantiege-
voel. Over vakanties kan ik nog veel meer vertellen, maar 
dan wordt het artikel wat te lang. Er zijn mensen die in mij 
een ideale reisleider zien en misschien is dat ook wel waar. 
Zou ik vroeger toch het verkeerde beroep gekozen hebben?

Ik wil het hierbij laten. Houdoe en bedankt voor het lezen 
van mijn boodschap.

De volgende wisselpen wordt geschreven door Ron Handels.

De wisselpenschrijver van het julinummer had geen opvolger en dus heb ik handschoen maar 
opgepakt. In 2010 heb ik al eens de wisselpen gehad. Ik was net met pensioen en kon toen maar 
een paar woorden wijden aan het vrijwilligerswerk waarmee ik na mijn pensioen gestart ben. Dat 
wil ik nu inhalen. Maar eerst nog een terugblik over hoe ik in Eindhoven terecht kwam.
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

Structuur, altijd dezelfde begeleiders, 
Kennis, professionele opvoeders, 
Kleinschalig, één verticale groep, 
dan zijn jullie van harte welkom.

Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 
aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat 
klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een 

goed advies en service voor een betaalbare prijs. 
Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is 
laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy 
aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar! Ook kunt u via onze 

website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!

BEDRIJFSPAND 
KOPEN OF
(VER)BOUWEN? 

GRATIS  
EN VRIJBLIJVEND
EERSTE GESPREK

 Eindhoven, Klein Tongelreplein 4 

Nieuws van de
Scholengemeenschap

Kamp groep 8 
Groep 8 van SALTO-school ’t Karregat is op kamp geweest. Hieronder vertelt één van de leer-
lingen hoe het is geweest. 
 
(Locatie= Scouting BHW) 
Fietsend waren wij aangekomen bij het kamp. Toen we daar waren gingen we onze spullen pak-
ken en onze bedden opmaken. Na een uurtje waren we klaar, de juffen hadden ons allemaal naar 
buiten gebracht en gingen ons toen vertellen wat we zouden gaan doen. We mochten volleybal, 
voetbal, badminton en meer spelen. We gingen toen onze lunch opeten, we gingen ook een 
spel spelen waar we een vlag moesten maken en dan konden we sterretjes verdienen. En wie de 
meeste sterren had kreeg een prijs. We gingen ook laser-gamen, midgetgolven, levend cluedo, 
water spons en vuur en veel meer spelletjes spelen. We hadden een disco gehad, in bos spelle-
tjes gespeeld, een kampvuur gemaakt en een film gekeken. We hadden een barbecue gehad. We 
werden door irritante muziek wakker gemaakt. 

Groetjes, Feyza

Nieuwe kinderzwerfboekenkast 
Koudenhoven
Op 12 juni is het nieuwe kinderzwerfboekstation ‘De verdwaalde vuurto-
ren’ aan de Neherlaan 10 geopend. Zwerfboeken zijn van alle kinderen! 
Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer 
verder zwerven. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, bij de kinder-
boerderij en nu dus ook in Koudenhoven.
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Daar hoor ik het weer, een schel piepend geluid van hoog 
uit de bomen, zo`n 100 meter verderop. 
Roofvogels, denk ik zo! En dat al een paar keer op deze 
ochtend. Dan maar eens op onderzoek uit met m’n 
kijkertje.

Ik liep richting het geluid waar het ongeveer van vandaan 
zou komen, de boomkronen afspeurend. 
Ah daar zie ik het gebeuren. Twee sperwers. Het manne-
tje geeft het vrouwtje een prooi en die wordt op de tak 
verorberd en dan vliegt ze even later naar een nest, horst 
in roofvogeltaal, wat een meter of tien verderop zit, hoog 
in de boom in een goeie vertakking. Dat is nodig, want het 
moet er niet uitwaaien natuurlijk.

Het mannetje is weer weg. Blijkbaar zit zij op eieren, 
anders had ze wel gevoerd op het nest. Over een weekje 
nog maar eens kijken. Regelmatig hoor ik de hoge piepge-
luiden de dagen erna, als het mannetje weer wat lekkers 
brengt naar het vrouwtje.

Een dag of tien later weer even controleren en dan komen 
er kleine witte kopjes net boven het nest uit. Ik kan er zo’n 
drie tellen. Ik denk, ik zal Patrick eens vragen of hij foto`s 
kan maken, die heeft een lens van hier tot Tokyo.

Ik heb ‘m de plek laten zien. Wow! Dit is leuk zeg, roept 
hij vol schik! Met zijn lange toeter kon hij op een meter 

of 30 afstand van het nest, op het bospaadje de foto`s 
knippen. De kleintjes worden gevoerd. Ik ga komende tijd 
nog wel een keer kijken, zei hij. En zo maakte hij een leuke 
reportage in de weken erna van het nest, waar niet drie, 
maar vijf jongen in bleken te zitten. Blijkbaar is er genoeg 
te eten.

Het vrouwtje van de sperwer is groter dan het mannetje 
en het zijn snelle jagers. Op het menu staan zangvogels 
tot aan de grootte van de houtduif. Daar heeft deze een 
hele kluif aan. Het is meestal dus kleiner spul.

De jongen vliegen ongeveer na dertig dagen uit.
Je komt wel eens een sperwer tegen in de tuin als deze in 
een snelle vlucht een zangvogel probeert te pakken van 
de voertafel. Soms heeft hij er eentje te pakken en die 
wordt dan geplukt. Overal liggen dan de veren.

Zo gaat dat in de natuur! Met genoeg dekking van strui-
ken en bomen geef je in ieder geval wat veiligheid voor de 
kleinere vogels in je tuin.

Waarschijnlijk vliegen deze sperwers wel uit. Met de sper-
wer gaat het nog niet zo slecht!

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
Foto’s: Patrick Spruytenburg

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

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur

Openingstijden
maandag t/m zaterdag: 
van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!

Foto’s uit 

Tongelre

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

Foto Aleks Veldhoen: Dichtbij huis zingt 
deze kleine vogel in het riet bij de Kleine 
Dommel, de zang heeft hij geleerd tij-
dens zijn overwintering in Afrika

Foto Aleks Veldhoen: Een ballet van een 
weidebeekjuffer en een paar variabele 
waterjuffers op een dotterbloem in de 
Kleine Dommel in de Zegge

Foto Ine Brans: Deze foto van een berenklauw 
maakte ik op 20 juni in de Loovelden
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wortelstelsel ontwikkeld. Maar voor de jonge beuken van 
de kweker vreesden we het ergste. Nu had de bodem ook 
geen volwaardige bosstructuur die beuken nodig hebben. 
De wind blies de blaadjes de bolakker op, zodat het vocht 
niet werd vastgehouden. Daarom maakten we takkenrillen 
aan de kant van de bolakker over de hele lengte en plantten 
heestertjes. Terwijl we daarmee bezig waren, nestelde zich 
het eerste koppeltje. Zo snel gaat dat. Nu zitten er veel 
insecten en dus ook vogeltjes en egeltjes. Kortom de natuur 
in en om de beukenlaan is met deze ingrepen veel gevari-
eerder geworden, sterk verrijkt.”  

Kees behoeft als schrijver van de Tongelrese Natuurwijzer voor 
de lezers van dit blad uiteraard nauwelijks enige introductie.  
Met een hoveniersachtergrond en als medewerker van het 
Lorentz-Casimir is hij er uitermate geknipt voor om kinderen 
bij de natuur van de beukenlaan en het Wasven te betrekken. 
„ We wilden vooral ook kinderen ervan bewust maken hoe be-
langrijk natuur is in hun eigen omgeving. Hiervoor  werden de 
basisscholen in de buurt  benaderd. Zo organiseerden we voor 
de leerlingen een gedichtenwedstrijd, gingen samen snoeien 
en heestertjes planten. Met de voltooiing van de nieuwbouw 
van De Boog, werd de beukenlaan naar de Koudenhovenseweg 
verlengd met 3 jonge beuken.“
                                   
Het winnende gedicht van Jolie en Gloria van 
Wijngaarden,  in het hart van de beukenlaan

‘ Er was eens een beuk, die was heel leuk, hij was 150 jaar 
oud, maar toen ging het fout er was geen redden meer aan, 
hij kon niet verder meer bestaan de boom moest plat, en 
dat was dat …….. en dat doen we met velen.
Maar ……… nu ligt hij daar, hij is niet voor niets tegen de 
grond gegaan, want nu hebben wij er ook nog wat aan, we 
kunnen er lekker op spelen Dus beuk, bedankt voor het 
heden, en het verleden ’

Treeport
Zowel Gerard als Kees kijken met veel voldoening terug op 
die geweldige tijd, rond de eeuwwisseling. Gerard: „ De har-
monische samenwerking tussen gemeente en burgers heeft 
veel opgeleverd. Het behoud van de beukenlaan was het 
begin van een reeks aanpassingen tot wat nu het Groendo-
mein Wasven is geworden. De boerderij is niet verkocht, de 
bolakker niet bebouwd. Dit is voor veruit het grootste deel 
te danken aan de actiegroep. Zonder deze club met al haar 
vrijwilligers en deskundigen was dit nooit gelukt.” 
Gerard kreeg als eerste  het ‘Gouden beukennootje’ 
overhandigd door de actiegroep, vanwege zijn inzet als 
ambtenaar voor de zaak. 
Kees is nog steeds sterk betrokken bij het onderhoud van 
Groendomein  Wasven. Ook is hij beschermheer van de 
reuzenplataan op het terrein van het voormalig kasteel ’t 
Hof. Dit is de eerste monumentale boom van 
de stichting Treeport. Gerard: „ Treeport was de groene 
tegenhanger van Brainport. De bedoeling van deze vereni-
ging was om monumentale bomen voor de toekomst te 
behouden. Later is dit de Stichting Wereldboom geworden 
met Ton Stokwielder als voorzitter.”

Dan kijkt Kees op z’n horloge. „ Ik moet weg, naar school, 
stoelen  klaarzetten, want de kandidaten komen hun exa-
menresultaten ophalen.”
Ja dat zouden we bijna vergeten, dat op een steenworp 
afstand, Kees nog wat anders te doen heeft. Kees bedankt. 
Maar je moet nog op de film. „ Komt later wel, houdoe ! 
” John Muermans zoekt met Gerard een zonnig plekje op 
voor een interview opname die u via de QR-code hieronder 
kunt bekijken. Benieuwd of Kees er dan ook op te zien is. 

Paul Brans

Een beukennootje voor Gerard en een boom voor Kees
De Beuk Erin, deel 4

Een klusje voor Gerard Noordman
„ Wethouder Scherf was het, die me bijna achteloos 
meedeelde: ‘ Och Gerard ik heb een mooi klusje voor je.’ 
Of ik mijn licht eens wilde laten schijnen over een groepje 
bewoners dat zich De Beuk Erin noemt en een of ander 
beukenlaantje wil behouden.” 

In een overvolle Gasterij van Groendomein Wasven zitten 
Frits van Geffen, John Muermans en ik tegenover een 
opgewekte en enthousiaste  Gerard Noordman. Destijds 
onderhandelde Gerard in naam van de gemeente met 
actiegroep De Beuk Erin. Erg benieuwd naar zijn verhalen. 
Overigens geen ideale omstandigheden voor een praatje: 
de lunchgasten hebben elkaar nogal luidruchtig veel te 
vertellen. In verband met de examens laat Kees van Greven-
broek weten dat hij wat later komt. Als een van de obers 
ons vertelt dat we vanwege een reservering de ruimte tijdig 
moeten verlaten, besluiten we om toch maar te beginnen. 
Gerard heeft er zin in. 

Gerard: „ Destijds was ik beleidsadviseur voor het groen 
van de gemeente Eindhoven. Zodoende kwam ik in contact 
met de actiegroep. Al heel snel werd het mij duidelijk dat 
De Beuk Erin niet een samengeraapt stelletje verontruste  
bewoners was, dat zonder enige kennis van zaken gemak-
kelijk aan de kant geschoven kon worden. Ze hadden echte 
plannen, waren jong, vastberaden en hadden kennis van 
zaken. Ze wisten meer dan ik. Dus ik was meteen alert. Als 
we eens proberen om er samen iets van te maken, stelde 
ik voor. De naam De Beuk Erin nodigt daar niet zo toe uit. 
Het een en ander leidde ertoe dat deze  actiegroep als 
werkgroep onderdeel werd van ’t Oude Raadhuis. Nu had 
de gemeente ook meteen een rechtspersoon tegenover 
zich waarmee onderhandeld kon worden. Dit betekende 
geenszins dat de actievoerders hiermee ook hun strijd-
vaardigheid en energie op een lager pitje lieten branden. 
Integendeel. Toen de gemeente besloot om de beukenlaan 
te behouden viel de manier waarop zij dat wilde realise-
ren niet in goede aarde bij de actievoerders. Zo was het 
stadsbestuur van plan de beukenlaan in de loop der jaren 
te laten afsterven om dan geleidelijk de hele laan opnieuw 
te beplanten met jonge bomen, formaat 14-16 cm. Als er 
een dode boom werd gerooid, kwam er een ‘sprietje’ voor 

in de plaats. Het contrast met de bestaande reuzen zou dan 
een onooglijke wanverhouding opleveren waar niemand 
op zat te wachten. Bovendien zou deze operatie zoveel tijd 
in beslag nemen, dat pas de achterkleinkinderen van een 
volwaardige beukenlaan zouden kunnen genieten. Als we 
nu eens de open plekken in de laan vervangen door bomen 
met een formaat van 40-45 cm., bomen van zo ongeveer 25 
jaar oud, stelde de werkgroep vervolgens voor.”

De groene kathedraal
Om dit te realiseren ontwikkelde Ton Stokwielder een plan 
voor de beukenlaan. Hij noemde het de Groene Kathedraal. 
Hij zag de beukenlaan als een gotische kerk. De stammen 
zijn de pijlers, de kronen de gewelven. Tussen de stammen 
grote vensters, openingen die licht binnen laten. Nu ligt dit 
bij beuken nogal precair. Volle zon op de stammen betekent 
verbranding. Daarom laten beuken hun takken ook tot aan 
de  grond doorgroeien. Sta je dit toe, dan wordt de laan 
weer pikkedonker. Om licht door te laten moet je de bast 
wel kunnen beschermen. Vandaar dat er aan de zonzijde 
heesters werden geplant om dit te voorkomen. Die moeten 
uiteraard wel regelmatig gesnoeid worden. 

Terug naar Gerard Noordman. „ In deze alternatieve op-
lossing voorzag het budget niet. Dus ging de werkgroep op 
zoek naar sponsoren en organiseerde acties om het geld 
bij elkaar te krijgen. De gulle gift van Frits Philips is in dit 
verband inmiddels genoegzaam bekend. De gemeente ging 
nu inspecteren welke bomen nog levensvatbaar waren en 
welke moesten wijken voor jonge aanplant.”

Kees van Grevenbroek 
Inmiddels is Kees van Grevenbroek aangeschoven. „ Die 
jonge aanplant had het in de droge zomer van 2003 erg 
moeilijk. Een uitzondering hierop waren de geschonken 
bomen van Frits Philips. Die hadden al een volwaardig 

Gerard Noordman              Informatiebord begin beukenlaan

Kees van Grevenbroek   Een muur van heesters beschermen de 
beuken

beukenlaan met zijwaartse lichtbundels

  De ± 270 jaar oude plataan, ook de eerste wereldboom    
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Onterfd Goed op Sectie-C houdt depotopruiming

Communicatiemedewerker Merel van Eck legt uit: ”In 
het verleden hebben de overheden kunst aangekocht om 
kantoren aan te kleden. Sinds de verbouwing van kantoren 
naar ‘kantoortuinen’ zijn er minder wanden, waardoor 
ruimte voor het ophangen van kunstwerken ook beperkter 
is geworden. Bij de musea moet in de overvolle depots 
ruimte worden gemaakt. Daardoor komen er maandelijks 
tientallen prachtige kunstwerken naar Onterfd Goed”.

De opbrengst van verkoop wordt gebruikt om advies te 
geven aan instellingen over collectiebeheer en vaak wor-
den musea geholpen door deskundige medewerkers van 
Onterfd Goed bij het hele proces rond ‘ontzamelen’.   

Een enkele keer komen er objecten binnen die onherstel-
baar beschadigd zijn. Dan wordt er samengewerkt met 
de ontwerpers op Sectie-C om deze objecten een tweede 
leven te geven. Zo worden bijvoorbeeld kaarsenstandaards 
gemaakt van onderdelen van oude typemachines. 

Momenteel houdt Onterfd Goed een depotopruiming. 
Er moet namelijk ruimte vrij gemaakt worden voor een 
nieuwe collectie. Onterfd Goed biedt de lezers van Rond 
‘t Hofke de mogelijkheid om een uniek kunstwerk van een 
Nederlandse kunstenaar te kopen met 10% korting, tegen 
inlevering van de kortingsbon. Deze bon is t/m 31 augustus 
geldig. Voor elke portemonnee is er wel iets te koop; van 
een ets van € 25,00 tot een groot schilderij van € 200,00. 
Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in de 
grote hal, waar je je zult verbazen over de diversiteit van de 
objecten. De medewerkers staan klaar om je te adviseren.                                                                                                                        
Merel schrijft één keer in de twee weken een nieuwsbrief 
met daarin onder meer achtergrondinformatie over collec-
ties en uitleg over de gebruikte technieken bij de kunstwer-
ken. Via de website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.                                                                                                                        

Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Elke eerste zondag 
van de maand van 12.00 uur tot 17.00 uur.                                                                                                                                             
                                                                     
Website en webshop: www.onterfdgoed.nl                                                                                                                                            

Adres: Daalakkersweg 10-06  Sectie-C / hal 10. 

Ans Verheijen

Stichting Onterfd Goed heeft haar thuisbasis sinds 2017 in een grote hal op Sectie-C en werkt met 
een groep deskundige vrijwilligers aan het onderzoeken en registreren van kunstwerken en his-
torische objecten die afkomstig zijn van Nederlandse musea, gemeentes en kunstenaars. Zo heeft 
de Eindhovense kunstenaar Huub Biezemans onlangs een aantal van zijn beelden geschonken 
aan de stichting. De honderden objecten en kunstwerken worden tegen zeer betaalbare prijzen te 
koop aangeboden in de hal op Sectie-C en in de webshop.In gesprek met Swen en Louis

Swen en Louis zijn twee enthousiaste ondernemers die 
sinds korte tijd een plek gevonden hebben op Sectie C. Zij 
verzorgen verse, gezonde maaltijden die afgehaald, maar 
ook bezorgd kunnen worden. Het eten hoeft thuis alleen 
nog opgewarmd te worden in de oven. In de keuken kookt 
een goed opgeleide kok. De maaltijden zijn van restaurant-
niveau. Producten worden zoveel mogelijk lokaal gekocht. 
Brood, kaas, koffiebonen, bier en wijn komen al van Eindho-
vense ondernemingen.                                                                                         

In de grote hal worden ook regelmatig lunches geserveerd. 
Vooral bedrijven, gevestigd op Sectie C en in de stad, heb-

ben hun weg al gevonden naar Swen en Louis. Bij evene-
menten op het terrein verzorgen zij de catering. Voor fees-
ten kan de ruimte ook gebruikt worden en dan treden Swen 
en Louis op als gastheren. Onlangs was er een galafeest 
van studenten. De musical van groep 8 van basisschool de 
Boschakker vindt hier binnenkort ook plaats. De ruimte is 
aan te passen aan de grootte van de groep. Middels gordij-
nen kan de ruimte groter/kleiner gemaakt worden. 

Swen en Louis willen de ruimte vaker aanbieden 
aan exposanten, om op deze manier de gasten ken-
nis te laten maken met de activiteiten die op Sectie C 
plaatsvinden. In de maand mei was de jaarlijkse foto 
expositie in het restaurant van Sven en Louis te zien.                                                                                                             
In de toekomst hebben de heren plannen om een paar keer 
per week horeca aan te bieden. Ook denken ze aan het 
organiseren van muziekavonden. De goede vorm moet nog 
gevonden worden. Ze willen er in elk geval een levendige 
plek van maken, waar wijkbewoners ook graag naar toe 
komen. Ze zoeken nog personeel voor de bezorging van de 
maaltijden. 

De cappuccino die ik bij het gesprek aangeboden kreeg, 
was van uitstekende kwaliteit.  

Ans Verheijen                                                                                                                      

Nieuws van
Sectie-C

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

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524
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Wijkinfo

Aan de bewoners en ondernemers van ‘t Hofke

Betreft vervolg werkzaamheden 
doorfietsroute Eindhoven-Helmond  
Beste bewoners en ondernemers, 

Op maandag 18 juli 2022 gaat de gemeente verder met de werkzaamheden aan de doorfietsroute 
Eindhoven-Helmond. Deze werkzaamheden zijn opgedeeld in vijf projecten:

1. Fietsknooppunt Berenkuil
2. Celebeslaan (vanaf het Lorentz Casimir Lyceum tot de Koudenhovenseweg-Zuid)
3. ’t Hofke noordzijde-Wolvendijk (vanaf de Koudenhovenseweg-Zuid tot en met de Loostraat) 
4. ’t Hofke zuidzijde (vanaf de Wolvendijk tot de Tongelresestraat)
5. Loostraat.

Op bijgevoegde overzichtstekening zijn de projecten weergegeven, inclusief een globale tijdsplanning van 
de werkzaamheden. 

Doorfietsroute Eindhoven-Helmond
Tussen Eindhoven centraal station en Helmond centraal station komt een doorfietsroute van 13,7 kilometer. 
De gemeente Eindhoven realiseert het stuk tussen Eindhoven centraal station en de Collse Hoefdijk in 
Nuenen. Het doel is om een veilige, aantrekkelijke (snellere) en comfortabele fietsroute te realiseren. 
Dit houdt in dat je als fietser zoveel mogelijk voorrang hebt en op vlak asfalt rijdt. Omdat je weinig hinder 
hebt van ander verkeer, kun je goed doorfietsen. 

De werkzaamheden
Fietsknooppunt Berenkuil
We vervangen de tegels in het fietspad door rood asfalt. Dat doen we ook op de verbindingsroute naar de 
Celebeslaan. Daarnaast treffen we voorzieningen om wateroverlast tegen te gaan.

Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

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

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

Etos Tongelresestraat!

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

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Jan van Rooij

Heike 30
5641 LG Eindhoven

+31 6 149 059 45

info@aavanrooij.nl

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier
Accountancy en fiscale dienstverlening
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 Alleen voor zakelijke schoonmaak 

 www.stephensschoonmaakservice.nl 

 Telefoon: +31-6-52569046 

 

Gevraagd: tuinman

Hulp bij onderhoud van tuin gevraagd. Ongeveer 2 uur per veertien dagen.
Jan Houben • Simon van Slingelandlaan 5 • Tel: 06-23812325
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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 traditio-
nele bevrijdingsmarkt.
Ongeveer 40 kramen van particulieren, leuke 
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties 
voor kinderen en volwassenen, de bar en het ter-
ras zijn open en er is ook muziek! Kraamhuur: 
27,50 euro per kraam en een borg van 5 euro die 
je na afl oop terug krijgt.
Kinderen t/m 12 jaar mogen op die dag speel-
goed 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 ver-
kocht. Voor inlichtingen en/of reserveringen kun 
je contact opnemen met ’t Oude Raadhuis.
Aanmelden kan nu al via
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl.

Meesterbrein 2020
Vrijdag 30 september aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van team Het 
Zwarte Schaap? 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 per mail aan 
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle teamleden 
én de gegevens van de contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

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

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 11 en 25 augustus en
8 en 22 september 2022. 
Aanmelden kan via telefoonnummer  040-2811737 
(tussen 9.30 en 11.30 uur) of via onze website 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl/rijbewijskeuringen. 
De kosten bedragen 36 euro. Contant betalen, 
er kan niet worden gepind. 

DOE
MEE!

Gezellige filmavond
Op vrijdag 16 september organiseren we weer een 
gezellige fi lmavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

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

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

• Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

In de Indiase fi lm ’The Lunchbox’ (2013) zien we het 
-bijna- feilloze systeem van de dabawallahs aan het 
werk: moeder de vrouw kookt warme lunch voor man 
op het werk en een ingenieus logistiek brengt het op 
tijd op de juiste plek. Zo niet in ’The Lunchbox’, waar 
de lunch op een verkeerde plek belandt, maar wel in 
juiste handen.

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond, 21 oktober en 18 november.

KOM 
JE 

OOK?

Buurtbarbecue
Vrijdag 23 september van 18.30 tot 23.30 uur 
organiseert wijkcentrum ’t Oude Raadhuis een 
BBQ voor alle buurtbewoners die Tongelre en 
natuurlijk ’t Oude Raadhuis een warm hart 
toedragen en zin hebben om gezellig met buren
en kennissen te barbecueën.

Kosten: Volwassenen € 7,00 p.p. 
Kinderen tot 12 jaar € 3,50 p.p.
(drankjes voor eigen rekening)
Inschrijven kan vanaf 1 september dagelijks 
van 9.00 tot 12.00 uur. 
Contant betalen bij aanmelding, na betaling  
ontvang je een bewijs van inschrijving.

2120



22 23

Ingrediënten 
voor 4 personen

- 4 plakjes gerookt spek
- boter om in te bakken
- 4 kalfsoesters, ongeveer 120 gram,
   beetje platgeslagen
- 8 ansjovisfilets 
 
Voor de saus:
- braadvocht van de gebakken oesters
- 4 el. rode wijn
- 8 el. kippenbouillon
- 1/2 el. kappertjes
- 1 el. mosterd
- 2 el. crème fraîche
- zout en peper

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1 Verwarm de oven voor op 180 gr.
2 Leg de plakjes spek op een bord of plank.
3 Laat de boter goed warm worden en bak de kalfsoesters
   aan 1 kant aan.
4 Haal ze uit de pan en leg ze met de gebakken kant naar
    boven op de plakjes spek. Bewaar het braadvocht voor de saus.
5 Leg op iedere kalfsoester 2 ansjovisjes. Rol het spek eromheen.
   Leg de rolletjes met de kant waar het spek eindigt naar beneden
   in een ovenschaal. Bak ze in 15 minuten bruin en gaar.
6 Giet de wijn en de bouillon bij het braadvocht en laat tot 1/4 inkoken.
7 Roer er de kappertjes, mosterd en crème fraîche doorheen
   en breng op smaak met zout en peper.
   Als de saus te scherp is, voeg dan nog wat crème fraîche toe.

   Lekker met sperzieboontjes en gebakken krieltjes.

Eet smakelijk!
Clasine

Ingerolde kalfsoester met ansjovis en kappertjesjus

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

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Spraytanning 

Henna Brows
Wimperlifting

Pedicure
shellac

Balayage met 
Highlights & styling
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activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Wist u dat

Taarten van Karin

Open Orka

Oproep: Halloween 2022 zoekt posten en hulp bij het organiseren! 

Save the Date: Burendag 2022!

-  Ook vrijwilligers vakantie hebben? Daarom gaan de muziekmiddagen van 7 augustus en 3 
september niet door.

-  Beachvlaggen hartstikke effectief zijn om reclame te maken? Op Orka’s Open Dag 26 juni jl. was 
dat goed te zien! 

-  Het tuinontwerp voor de achtertuin van Orka goedgekeurd is door de vrijwilligers en het 
bestuur! Met grote dank aan Ingrid Swinkels die als afstuderend tuinarchitect dit plan met en 
voor Orka heeft ontworpen.

-  Dit tuinontwerp uitgaat van hergebruik van materialen, maar we nog van alles zoeken voor de 
realisatie. Interesse om mee te helpen en/of mee te denken over het realiseren van de tuin? 
Mail naar info@orkacentrum.nl.

-  Ken je iemand die een taartje kan gebruiken? En ben je tussen de 6 en 13 jaar?
-  Elke 3e woensdag van de maand kun je o.l.v. een bakker voor € 3,50 een taartje 

bakken. Schrijf je in via info@orkacentrum.nl.
-  En….we zoeken een nieuwe vrijwilliger/ster die 1x per maand op woensdagmid-

dag tussen 13.30 uur en 16.30 uur deze mooie activiteit mee wil gaan draaien. 
Interesse of wil je meer informatie: stuur ons een mailtje!

Open Orka: 3e vrijdag van de maand van 20.30 uur tot 24.00 uur.   

Ook het 2e halfjaar is er weer elke 3e vrijdag “Open Orka” voor een ongedwongen gezellige avond waar iedereen 
welkom is. Er is mogelijkheid tot tafeltennissen, darten of om gewoon een leuk bordspelletje te doen. We hebben een 
kast vol met spelletjes. Maar ook gewoon een gezellig drankje doen en bijbuurten met wijkgenoten gezellig aan de 
bar is mogelijk.

•  Halloween 2021 was wellicht wat regenachtig, maar wat hebben we weer genoten van 
die geweldig aangeklede posten, special effects en griezels in de wijk! En de route door 
alle paadjes was al superspannend, alsof de Geestenberg hiervoor gemaakt is!

 o Woon je in de Geestenberg en wil je een post aan huis? Mail ons.
 o Woon je niet in de Geestenberg, maar wil je wel een post inrichten: mail ons ook! 
We hebben lopende posten en natuurlijk een heel park waar van alles opgezet kan 
worden. Hou je vooral niet in😉
•  Een van de organisatieleden heeft een stapje terug moeten doen, dus we 

zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om Halloween mee te organise-
ren (2 à 3 vergaderingen en wat contact met de halloweenposten. De drie 
huidige organisatieleden weten van de hoed en de rand. Maar vele handen….).

•  Laten we er weer een griezelige geweldige Halloween van maken!
•  Interesse in of vragen over Halloween: mail naar info@orkacentrum.nl.

-  Burendag is natuurlijk dit jaar weer een feestje van de buurt!
-  Op zaterdag 24 september gaan we weer een leuke middag voor alle wijkgenoten jong 

en oud organiseren. Dit jaar met een heerlijke buurtlunch! Houd facebook en de website 
(zodra die weer in de lucht is) in de gaten!

Bier, Braad & Blues
18 September is het weer Bier, Braad & Blues! Twee gerenommeerde bluesbands 
spelen in de achtertuin van Orka; gegarandeerd een fantastische middag! Dit keer Ne-
derlands beste bluesband “Veldman” (www.veldmanband.nl) met in het voorprogram-
ma “Ramblin’ Dog”, winnaar van de publieksprijs 2016 tijdens de Dutch Blues Challenge 
(www.ramblindog.nl). 
Vicaris zorgt weer voor een heerlijke tripel op de tap.
Voor de inwendige mens zal Grillbar Slinders overheerlijke broodjes en andere gegrilde 
lekkernijen live voor jullie bereiden.
En om het festivalgevoel thuis nog even vast te houden zal Bier-broeders er zijn om 
zijn lekkere bierpakketten aan de man/vrouw te brengen. Wil je het gevoel nog langer 
vasthouden, dan kun je daar ook een gezellige bierproeverij reserveren.
Dus alle reden om een middag vet te komen genieten!
Van 13.00 uur tot 19.00 uur en de toegang is natuurlijk weer gratis.
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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

Voor uw garage, aanbouw of dakkapel 
moet u ons maar eens bellen!!!

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking

Activiteitenkalender
De agenda is weer bekend en gevuld voor de 2e helft van dit jaar. Kijk voor alle activiteiten op onze kalender en houd 
facebook en de website in de gaten voor de laatste updates!

Voor nu hebben we ook de agenda voor augustus en september:

 

 

  

  

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
ACTIVITEIT Korte omschrijving Dag Tijd Hoe deelnemen? 
SHUFFLE DANS dans (zie you-tube) Maandag 20.00-22.00 mail aan info@orkacentrum.nl 
TAAL CAFÉ nederlands spreken Dinsdag 09.30-11.00 vrije inloop (gratis) 
SENIOREN BILJART biljarten Dinsdag 13.00-16.00 vrije inloop voor kennismaking 
QIGONG  vorm van yoga Dinsdag 19.00-20.00 mail aan info@orkacentrum.nl 
SAHAJA YOGA vorm van yoga Dinsdag 19.30-21.30 mail aan info@orkacentrum.nl 
KUN TAO verdedigingssport Dinsdag 19.30-22.00 mail aan info@orkacentrum.nl 
ORKA ONTMOET  lunchen Woensdag 12.00-14.00 vrije inloop (lunch 3,50 p.p.) 
WANDEL WORKOUT wandelen en optie tot lunch Donderdag 10.45-12.00 vrije inloop (2,50 workout/ 3,50 lunch) 
SENIOREN BILJART biljarten Donderdag 13.00-16.00 vrije inloop voor kennismaking 
KUN TAO verdedigingssport Donderdag 19.30-22.00 mail aan info@orkacentrum.nl 
BAKSKE DOEN koffie drinken en kletsen Donderdag 19.30-22.00 vrije inloop  (gratis) 
ORKA BREAK DANCE break-dance Vrijdag 18.00-19.00 mail aan info@orkacentrum.nl 

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN/ EVENEMENTEN 
ACTIVITEIT Korte omschrijving Dag Tijd Hoe deelnemen? 
BIER, BRAAD EN BLUES Bluesmiddag met live band Zondag 18 september 14.00-19.00 vrije inloop/ gratis 
BURENDAG Wijkmiddag met spel en muziek Zaterdag 24 september 11.00-16.00 vrije inloop/ gratis 
HALLOWEEN Halloween tocht door de wijk Zaterdag 29 oktober 19.00-21.30 tevoren kaartje kopen 
SINTERKLAAS Bezoek van de goedheiligman Zondag 27 november zie website en Facebook tzt tevoren inschrijven 
KERSTACTIVITEIT sfeervolle kerstactiviteit Zaterdag 17 december  Zie website en Facebook tzt vrije inloop/ gratis 

PLANNING JULI T/M DECEMBER 2022 ACTIVITEITENCENTRUM ORKA

Activiteiten kalender augustus en september 2022

Troep Troopers Za. 13 aug. 10.30-12.15 Houd je buurt schoon
Repair Café Za. 13 aug. 13.00-16.00 Kapotte apparaten, laat ze maken
Troep Troopers Za. 27 aug. 13.30-15.00 Meelopen kan en mag altijd
Bingo Vr. 09 sept. 20.00-22.00 Inschrijven via info@orkacentrum.nl
Repair Café Za. 10 sept. 13.00-16.00 Kapotte apparaten, laat ze maken
Open Orka Vr. 16 sept. 20.30-00.00 gratis entree gewoon gezellig binnenlopen!

Troep Troopers 
"World clean up day" Za. 17 sept. 13.30-15.00 Meelopen kan en mag altijd

Bier, Braad en Blues Zo. 18 sept. 13.00-18.00 gratis entree
Taarten van Karin Wo. 21 sept. 13.30-16.30 inschrijven via info@orkacentrum.nl
Burendag Zo. 24 sept. 11.00-16.00 gratis entree
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paulvangemert.nl

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

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

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

Avond4daagse
Al jaren was het plan om weer eens mee te doen met de 
avond4daagse. Als kind liep ik vaak mee. Ik hield van het 
zingen van de liedjes en het met elkaar onderweg zijn. 
Toen ik een paar weken geleden de poster van de avond-
4daagse in mijn handen kreeg gedrukt om op te hangen 
op mijn school, werd het idee om weer eens mee te doen 
aangestipt. 

Dat zou een leuk idee zijn! Ik stuurde, op persoonlijke titel, 
de vraag richting mijn groep kinderen, wie er zin had om 
mee te lopen. Het zou niet een officieel schooluitje worden. 
In de groep werden steeds meer leerlingen enthousiast. Zij 
hadden ook wel zin om mee te wandelen. Ik mocht geld 
lenen van Ot, een leerling uit mijn groep en zo was ik dan 
ook ingeschreven. Uit groep 6b gingen Coen, Ot, Suze, Binh, 
Josh, Chris, Marly, Noa, Gyanisha en Foppe meelopen. 
We spraken de eerste avond voor cafetaria ‘t Hofke af. 
Mocht het dan heel druk zijn bij ‘t Oude Raadhuis, dan kon-
den we elkaar daar in ieder geval vinden. De eerste avond 
was het heel warm. Iedereen begon enthousiast met lezen 
van punt naar punt. Soms even overleg: ‘Is het de bedoeling 
of we deze kant of deze kant op moeten?’ 

Halverwege kwamen we langs het huis van Josh, waar we 
onze waterflessen hebben gevuld. Onderweg hadden de 
kinderen bedacht als we een trein zien, gaan we gillen. Dus 
we konden onze lol op met de twee treinsporen. (Helaas 
voor de begeleiders hielden ze dit alle avonden vol). 
Aan het einde van de eerste avond op nog geen 400 meter 
van de finish, zeiden de kinderen tegen elkaar: ‘De anderen 
missen echt iets, hè, de avond4daagse is echt super-
leuk!! Dat moeten we ze morgen vertellen in de klas.’ 
De tweede avond liepen we door een ander stuk van de 
wijk. Op sommige plekken was ik nog nooit geweest. Ook 
deze avond waren er mooie paadjes en plekken uitgekozen 
om langs te lopen. 

In de groep vonden de kinderen elkaar. Ook de klasgenoten 
die eerder niet zoveel met elkaar hadden, hoorden er hele-
maal bij. Een prachtig proces om als groepsleerkracht van 
dichtbij te bewonderen. Het delen van lekkernijen onder-
weg of muziekjes opzetten om mee te zingen of dansen op 
het lied van Noorwegen (songfestival) bracht veel gezellig-
heid en saamhorigheid. 

Bezig zijn met elkaar buiten schooltijd versterkte onze band. 
Al mocht ik niet ‘de juf’ spelen. De wijk Tongelre heeft mooie 
groene stroken, weilanden, stukken bos en speelplekken die 
mij eerder niet opvielen. Leuk dat de scoutinggroep drinken 
aanbood en ook de bakker deelde muffins uit.  

We hadden soms moeite met de route, het leek soms wel 
begrijpend lezen. In de Berenkuil wisten we niet goed welke 
opgang we moesten pakken, maar kwamen gelukkig uitein-
delijk wel bij de controlepost uit. 
De derde avond begon met een BBQ bij Josh in de tuin. Hij 

had iedereen uitgenodigd om bij hem in de tuin te komen 
eten. ‘Ja, juf, jij moet ook komen.’ Het samen eten maakten 
de gezelligheid helemaal compleet. Deze avondwandeling 
liepen we veel over verharde wegen. De laatste avond had-
den we koeler weer en kwamen we langs een kasteel waar 
ik nog nooit was geweest. Er zwommen in de gracht grote 
vissen en net voordat we de tuin wilden oversteken, kwam 
de controlepost naar ons toe, want het was al heel laat en 
wij waren de laatsten op de route. 

Helaas waren we te laat terug voor de popcorn, maar de me-
dailles lagen op ons te wachten. De gesprekken die ik gevoerd 
heb met mijn leerlingen onderweg had ik niet willen missen. 
Het waren waardevolle momenten om niet meer te vergeten. 
Ook de gesprekken met de individuele ouders waren fijn om 
weer te hebben. Na covid-19 waarin ik een tijd lang alleen 
gesprekken online gevoerd heb, was het een verademing om 
naast iemand te lopen en echt contact te hebben. 

Kortom heeft de avond4daagse voor mij veel mooie mo-
menten opgeleverd met de kinderen en ouders die met mij 
meeliepen. 

Ik kan het iedereen aanraden! 
 
Groetjes van Gyanisha, Ot, Marly, Binh, Suze, Coen, Foppe, 
Josh, Chris, Noa en Marjolijne 
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van de Geloofsgemeenschap

30 31

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

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

Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst. 
 
Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, 
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:
18 juni Ashley Gerrits
3 juli Theresa Judith Sebastian

Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
(naast de Sint Martinuskerk):
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Sint 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

Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 7 augustus  10.00 uur  ds. Wil van Egmond 

Schrift en Tafel
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. Wil van Egmond
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. Wessel Stoker
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. Tjalling Huisman
Zondag 4 september 10.00 uur  ds. Tjalling Huisman 

Schrift en Tafel
Zondag 11 september 10.00 uur ds. Christo Weijs
Zondag 18 september 10.00 uur  ds. Tjalling Huisman 

Startzondag
Zondag 25 september 10.00 uur ds. Johan Beks
Zondag 2 oktober 10.00 uur  ds. Tjalling Huisman 

Schrift en Tafel

Vreemde vogels
De jongeren van de jeugdkerk van Zuid kregen een tijd 
geleden een mosterdzaadje. In zijn evangelie schrijft 
Marcus: Gods nieuwe wereld (het koninkrijk van God) lijkt 
op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. 
Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine 
zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle 

planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom 
kunnen de vogels (van de hemel) hun nest bouwen. (Bijbel 
in Gewone Taal, Marcus 4: 31-32).

Die vogels van de hemel waarover Marcus het heeft, dat 
moeten de mensen zijn. Dat gaat over ons. Net als vogels, 
kunnen mensen vliegend en fluitend door het leven gaan. 
Iedere dag een nieuwe lente. Maar een mens kan ook net 
een ziek en zielig vogeltje zijn, dat wanhopig rondfladdert. 
Net zo kwetsbaar als een vogeltje is de mens. We fluiten 
ons lied en aan het eind van het liedje altijd weer de dood.

Mensen zijn vreemde vogels, ze zijn anders. Een normale 
vogel gaat helemaal op in wat hij doet: vliegen en voedsel 
zoeken, paren en voeden, rusten en wassen, leven en 
doodgaan. Het is zijn instinct. Maar een mens heeft een gat 
in zijn instinct. Met een beetje geluk is dat gat gevuld met 
verstand en goede bedoelingen. Het kan de mens tot grote 
hoogten voeren. Maar het kan hem ook diepe dieptes in 
laten duikelen.

De mens is een vogel met een gebrek. Hij is een vogel van 
de hemel. Een normale vogel heeft het niet nodig om te 
schuilen in de schaduw van Gods koninkrijk. Een normale 

vogel heeft genoeg aan een gewone tak van een gewone 
boom in de gewone schaduw. Maar een mens heeft een gat 
te vullen. Een mens heeft het nodig te schuilen in de 
schaduw van Gods koninkrijk. Hij is een vogel van de hemel.

Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God, dat duikt 
steeds maar overal op. Het is net zo hardnekkig als 
mosterdzaad. Eenmaal gezaaid steekt het her en der de kop 
op. Overal waar mensen leven naar Gods hart, schieten 
planten van geloof en hoop en liefde de grond uit. In de 
schaduw daarvan kunnen mensen schuilen. Want de 
vreemde vogels van de hemel hebben een plaats nodig om 
te schuilen. Misschien ben jij er ook zo één, heb je een 
plaats nodig om te schuilen en kun je ook zo nu en dan voor 
een ander een schaduwplaats zijn.

Tjalling Huisman



33

Tongelre
Nog an toe

MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

 

’t Huis te Coll     
Op de splitsing van de Molendijk en de Collseweg ligt het eeuwenoude Huis te Coll (voorheen “den Hooge Leest” geheten). 
Het pand is in 1787 gebouwd door molenaar Rombout Smits. Zijn zoon Jean die enige tijd burgemeester was van Tongelre 
begon samen met zijn vrouw in dit pand een herberg. In 1875 werd de uitbating van de herberg beëindigd en werd het 
pand verkocht aan de Rotterdamse papierhandelaar Jacobus Neiszen die er kwam wonen met vrouw en vier kinderen. 
In de tuin van Neiszen schilderde Vincent van Gogh de Collse watermolen. Dochter Joanna - Han in de volksmond - bleef 
in 1918 over als enige bewoonster samen met haar bok. Han leefde als een kluizenaar en de wildste verhalen werden 
over haar verteld. In 1933 verhuisde Han ziek naar haar nieuwe onderkomen, het Liefdegesticht in Tongelre. De volgende 
bewoner was Antonius van Rooij (mijn opa) met vrouw en kinderen. Hij kocht het pand voor 2300 gulden. Toon was zeer 
ondernemend en begon er samen met zijn vrouw en dochters een herberg. De uitspanning werd een succes. Het huis met 
een prachtig verlichte feeërieke tuin had een idyllische aanblik. Men kon er zwemmen, bootje varen, jeu de boules spelen 
en in de winter schaatsen. Het ging er Bourgondisch aan toe. Ja, het was er een dolle boel waar zowel de gegoede stand 
als boeren en buitenlui maar wat graag kwamen.
In 1939 kocht de damesmodewinkelier Jan Thomassen het pand en verhuurde het aan twee gezinnen. In 1961 betrok Jans 
zoon Hans het pand. Na een grondige verbouwing werd het huis weer in oude luister hersteld. In 2007 werd het pand 
aangekocht door de huidige bewoners, de familie De Hingh.

Herberg  “huis te Coll”

Toon en Cornelia van Rooij voor  
hun herberg aan de Collseweg 1

Spelevaren met een van de bootjes 
van de herberg.

Zittend moeder Nijszen met achter 
haar dochter Han

‘t huis te Coll met rechts het huis van voerman Bertus van 
Rooijen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw

Door: A. van den Boomen en Y. Henderson
E-mail: roodenboom@hetnet.nl
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SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar
•  Gedigitaliseerd onderwijs aansluitend 

bij het niveau van de leerling 
•  Veel oog voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

• Jong en enthousiast team 
•  Aan onze school is Omnio,  

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

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

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. 
Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak

Wij zijn iedere dag geopend van 7:30 tot 18:30 en bieden dagelijks:
• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar  • Peuterwerk van 2,3 tot 4 jaar
• Voorschoolse opvang van 4 tot 13 jaar • Naschoolse opvang van 4 tot 13 jaar

Wekelijks een gratis speelinloop voor kinderen 
van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

Nieuwsgierig geworden?

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

Verenigingen
Aan het woord

Scouting Doornakkers gaat met vakantie!
Over iets meer dan 2 weken start de vakantieperiode en 
gaan alle leden en stafleden van Scouting Doornakkers 
genieten van hun zomerkamp. De reizen gaan van Nijmegen 
tot Tsjechië en met verschillende leuke thema’s zoals een 
Superhelden thema tot het thema Netflix! 
Het belooft een MEGA avontuur-volle en uitdagende eerste 
week van de basisschoolvakantie te worden. 

Na deze week heeft Scouting Doornakkers even vakantie en 
kan iedereen zich weer opladen voor een nieuw scouting-
seizoen dat op zaterdag 10 september van start zal gaan.

Ook dit seizoen staan er weer leuke activiteiten op het 
programma voor jong en oud!
Zoals onder andere:

Zondag 02 oktober 2022: Een grootste vlooienmarkt & 
ScoDoo kermis.
Zaterdag 25 maart 2023: Open huis
Zaterdag 24 Juni 2023: Music festival ScoutPop
En nog veel meer!

Ben jij die avonturier die graag buiten speelt met je leef-
tijdsgenoten en die van uitdaging houdt?
Of wil je meer weten over één van de bovenstaande of 
andere activiteiten van Scouting Doornakkers?

Kijk dan snel op onze website www.doornakkers.com! 

Wij wensen iedereen een SUPER vakantie en we zien jullie 
graag weer vanaf zaterdag 10 september. 

Heel veel zonnige en vakantie groetjes, Scouting Doornakkers.

Dahliaclub St. Martinus
Heerlijk, het is volop zomer en we kunnen weer genieten van de zon, van de vakantie en van de mooie natuur.
Zoals u van ons gewend bent is onze tuin iedere zaterdag geopend van 10.30 uur tot 12.30 uur en kunt u weer een 
bloemetje meenemen tegen een kleine bijdrage.
Van eind juli tot midden oktober staat onze tuin in volle bloei, kom eens langs en geniet van alle prachtige kleuren.

Ook dit jaar staan wij weer op de bevrijdingsmarkt tegenover het Oude Raadhuis en wel op zondag 18 september. 
Wij maken dan voor u een bloemstukje en we houden dan ook een kleine loterij. Daarmee steunt u de dahliatuin 
(een begrip voor Tongelre) en maakt u kans op een prijs.
Ook houden wij dit jaar een open dag en wel op zondag 2 oktober, wij nodigen heel Tongelre uit om onze tuin te 
bezoeken. Van 11.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom aan de Loostraat. U krijgt een gratis Brabants kopje 
koffie en natuurlijk een bosje dahlia’s.

Ook dit jaar kunt u uw stem uitbrengen bij de jaarlijkse clubsupport actie van de Rabobank. Bankiert u bij de Rabo-
bank en bent u lid van de bank dan kunt u uw stem uitbrengen op de verenigingen in de buurt, u steunt dan gratis 
deze clubs. U kunt stemmen van 4 september tot 27 september. Alvast bedankt.
Wij wensen iedereen een prachtige zomer en we zien u graag op de tuin.

Het bestuur Dahliaclub St. Martinus
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Promotie Tongelre 1
Zoals beloofd in ons vorige artikel zouden we nog terugkomen 
op de eventuele promotie van ons eerste team… en ja hoor… op 
zondag 19 juni heeft SV Tongelre op het gezellig drukke sport-
park in Leunen promotie naar de vierde klasse veilig gesteld!

Na de 3-1 thuisoverwinning wordt ook in Leunen gewonnen:  
1-2. Zo gemakkelijk als deze cijfers doen vermoeden werd het 
niet. In de rust stond SV Leunen namelijk nog met 1-0 voor 
en hadden de bezoekers geluk dat, na 10 minuten, een slecht 
ingeschoten penalty door Carlos gepakt werd.

De eerste helft was duidelijk voor SV Leunen dat met een 
gezonde portie felheid ten strijde trok en het onze jongens erg 
moeilijk maakte. De in grote getale aanwezige supporters van de 
thuisclub waren er al van overtuigd dat SV Tongelre in de twee-
de helft zou instorten. Zeker als na 30 minuten de Limburgers op 
voorsprong komen: 1-0. Op dat moment zeker verdiend en het 
thuispubliek weet nu zeker: “Tempo hoog houden, dan spelen 
we ze kapot”. Leunen is geïnspireerd door de voorsprong en 
krijgt kansen om deze uit te breiden. Nog een doelpunt en het is 
verlengen!

In de tweede helft tapt Tongelre 1 echter uit een ander vaatje en 
binnen 10 minuten staan de bezoekers op een 1-2 voorsprong 
door goals van Johnny van Veen en Michael van Hout. Daarna is 
SV Leunen aangeslagen, wat ook voor hun supporters geldt. De 
thuisclub zet nog wel aan, gaan volop in de aanval, maar hun vi-
zier staat niet meer op scherp, waardoor SV Tongelre niet meer 
in gevaar komt en de vierde klasse is bereikt! Ook Wesley draagt 
nog zijn steentje bij als Carlo geblesseerd raakt, en houdt de nul.

Stormachtige vreugde op het veld want na 11 jaar valt er weer 

een promotie te vieren. Bijtekenen en meteen promoveren: 
onze hoofdtrainer Hakim had het niet beter kunnen doen. Het 
feesten zal nog lang duren. En terecht. Het geeft aan dat SV 
Tongelre op de goede weg zit met de gehele vereniging. En daar 
heeft ons paradepaardje een mooi eindstempel op gedrukt. Jon-
gens, van harte gefeliciteerd en bedankt! Vakantie voelt nu nog 
beter aan, behalve misschien als je vliegreis gecanceld wordt.

Maar dat Tongelre 1 met vleugels het seizoen beëindigd heeft, 
maakt veel goed, zoniet alles.

Leuke bijkomstigheid is dat onze spits Michael van Hout 
topscorer is geworden in de 5de klasse. Hij maakte 33 competi-
tiedoelpunten en dat was ruim voldoende voor de eerste plaats 
en de daarbij behorende Coen Dillen trofee. Onze andere spits, 
Boubou Gansiry Dioum eindigde op de tweede plaats met 26 
doelpunten.
Fantastische prestatie en op naar volgend seizoen waar we gaan 
uitkomen in de 4de klasse G met enkele leuke Eindhovense 
derby’s o.a. tegen Woenselse Boys en Tivoli!

Bridgeclub De Doornakkers is op zoek 
naar nieuwe leden.

Mensen die hierin interesse hebben 
kunnen zich opgeven of een keer komen 
proberen bij deze gezellige club.

Er wordt gespeeld op de maandag- 
middagen van 13.30 uur tot 17.00 uur in 
het paviljoen van Tennisvereniging 

De Doornakkers Fernhoutstraat 1 
5642 JL Eindhoven.

Opgeven kan bij:
Heer Jensma
Koudenhovenseweg Zuid 153 Eindhoven
Telefoonnr. 0624379906

 

ZOMERCHALLENGE 2022

woensdag 3 augustus
zondag 28 augustus
woensdag 31 augustus
zondag 4 september

Doe sportieve kleding aan waarin je goed 

Je kunt gratis een tennisracket lenen.
Voor drinken en een snack wordt gezorgd!

Ben of ken jij iemand tussen de 5 en 18 jaar die het leuk vindt om
tijdens de zomervakantie vrijblijvend kennis te maken met tennis?
Kom dan naar Tennisvereniging de Doornakkers! 

De juniorencommissie organiseert, in samenwerking met
Tennisschool Gijs, de zomerchallenge 2022. Tijdens de
zomerchallenge kan de jeugd gratis kennis maken met tennis bij
onze leuke vereniging. Je kunt vrij inlopen en aansluiten bij de
activiteit. Deze wordt begeleid door een professionele
tennistrainer van Tennisschool Gijs en de juniorencommissie. 

De zomerchallenge vindt plaats van 9:30 tot 11:00 op:

Ons adres: Fernhoutstraat 1, 5642 JL Eindhoven

Praktische informatie:

        kan bewegen en schoenen zonder noppen.

Weet je al van tevoren dat je komt? Meld je 
dan even aan via: junioren@tvdd.nl
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Effenaar ’t Wasven
In het hart van Groendomein ’t Wasven, bij de wereldboom, 
vindt alweer de derde editie van Effenaar ’t Wasven plaats. 
Onder het genot van een lekker hapje en drankje kun je 
genieten van fijne muziek. En dat alles omlijst door het unieke 
Effenaar ’t Wasven zomergevoel. De entree is gratis! 

Op zondag 4 september treden op: Woody Sings, Anna Rune 
& Puntjudith. Voor kinderen organiseren we weer een speciale 
kinderactiviteit: Effe naar planten en kruiden zoeken.

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten augustus / september

Maandag 1 augustus Kom in de Kas 10.00 - 12.00 uur

Zaterdag 6 augustus Natuurwerkochtend 09.30 - 12.30 uur

Zaterdag 13 augustus Klusochtend 09.15 - 12.30 uur

Zaterdag 20 augustus Natuurwerkochtend 09.30 - 12.30 uur

Zaterdag 27 augustus Klusochtend 09.15 - 12.30 uur

Zaterdag 3 september Natuurwerkochtend 09.30 - 12.30 uur

Zondag 4 september Effenaar ’t Wasven 14.00 - 20.00 uur

Zondag 4 september Effe naar planten en kruiden zoeken 14.30 - 16.00 uur

Maandag 5 september Kom in de Kas 10.00 - 12.00 uur

Zaterdag 10 september Klusochtend 09.15 - 12.30 uur

Zaterdag 17 september Natuurwerkochtend 09.30 - 12.30 uur

Zondag 25 september Wasven Festival 13.00 - 17.00 uur

Bij het Wasven is er deze zomer genoeg te doen! Word actief bij de klus- of natuurwerkochtend en 
kom genieten op ons heerlijke terras, graag tot ziens bij het Wasven!

Werken en klussen in de natuur

Wasven Festival: ‘Muziek met Smaak’

Effe naar planten en 
kruiden zoeken

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 de zaterdagen 6 en 20 augustus en 3 en 17 september. We verzamelen om 09.30 uur bij de Schop en 
er wordt gewerkt tot 12.30 uur. In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

Is klussen meer iets voor jou? Op de klusochtend wordt zó lekker gewerkt dat er bij de klussers behoefte is aan 
méér. De klusochtenden zijn voortaan dus óók twee keer per maand, en wel elke 2e èn elke 4e zaterdag van 
de maand. Op 13 en 27 augustus en op 10 september kan er weer lekker geklust worden (timmeren, schu-
ren, schilderen e.d.). Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Op zondag 25 september organiseren wij voor de derde keer het Wasven Festival. Het Wasven Festival is een middag vol 
cultuur en natuur, met tal van activiteiten rondom de boerderij en in de tuinderij. Dat is meteen een mooi moment om 
te laten zien hoe wij bijdragen aan deze duurzame doelen. En natuurlijk inspireren wij je graag om hetzelfde te doen. De 
duurzame catering komt natuurlijk uit eigen tuinderij en bakkerij. 

Kom op 25 september gezellig langs tussen 13.00 en 17.00 uur en laat je verrassen. Kijk voor het complete programma op 
onze website.

In de natuur kun je allerlei kruiden en planten vinden 
waar je lekkere thee van kan maken. Er zijn ook bessen 
voor sap of jam en veel meer!  

Kom je ook kruidenthee drinken en kijken wat er alle-
maal eetbaar is uit de tuin of uit de natuur?  Het is op 
4 september tijdens Effenaar ’t Wasven bij de kraam van 
de natuurwerkgroep. 

Kom in de kas
Lekker in de tuin werken, samen met andere vrijwilligers? Zorgen voor allerlekkerste 
groentes, granen en kruiden, super gezond en lokaal geproduceerd? Kom dan eens 
kennismaken in de kas!

Ervaring is niet nodig, want wij leren je de kneepjes van het vak. Goede zin en mee willen 
doen is voldoende. De werkzaamheden zijn divers en ieder seizoen weer anders: van 
zaaien, wieden en composteren tot het oogsten en verwerken van onze gewassen. Van het 
snoeien en opbinden van struiken tot het vegen, maaien en schoffelen van akkerranden, 
erf en hooiland.

Lijkt het je leuk? Kom eens langs in de kas op elke eerste maandag van de maand 
tussen 10.00 en 12.00 uur voor een kop koffie of kom dan meteen meedraaien.

Project Opgeweckt
Daar sta je dan, met zes grote kratten vol rabarber. Of een veld vol koolrabi’s die echt geen weekje langer in de grond kun-
nen blijven staan. In onze biologische moestuin komt het regelmatig voor dat we ineens zóveel tegelijk moeten oogsten, 
dat onze koks, bakkers en tuinderij het niet verwerkt krijgen. Daar hebben we iets op bedacht: wecken!

Door onze overschotten in te maken, gaan ze natuurlijk heel veel langer mee. Bovendien is het een leuke klus voor onze 
koks: mooie recepten bedenken met de oogst. Wat dacht je bijvoorbeeld van rabarbersiroop met citroenmelisse? Of van 
een lekkere piccalilly met koolrabi?

Onze deelnemers helpen mee in het hele weckproces: flesjes en potjes schoonmaken, 
groentes verwerken, etiketten plakken. Het is echt teamwork. De flesjes die we gebrui-

ken, komen uit onze Gasterij. dus ook die worden hergebruikt.

De geweckte producten worden uiteindelijk gebruikt door onze koks, als 
leuke variatie toegevoegd aan onze groentepakketten én ze worden ver-

kocht in onze winkel. Kom gerust eens proeven!
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Verse groente van eigen akker

Expeditie naar het Eckartse bos

Werken bij het Wasven?

Meer informatie 

Het groeit hard in onze moestuin. Tomaten, komkommers, 
paprika’s, aubergines, boontjes, allerlei soorten sla, snijbiet, 
verse kruiden; het staat er allemaal prachtig bij. Benieuwd 
hoe kakelvers, lokaal en biologisch smaakt? Probeer ons 
verspakket deze zomer dan eens uit.

Bestel je pakket (5 of 6 soorten groenten voor 2 personen) 
voor woensdag 16.00 uur, dan staat het pakket op vrijdag of 
zaterdag voor je klaar. Kosten: 8 euro. Meer weten? 
www.wasven.nl/groentepakket

Het is zondag 26 juni, Effenaar het Wasven is in volle gang, en ondertussen gaan we met een groep kinderen op expeditie. 
Vandaag gaan we op avontuur: met de tractor naar het Eckartbos. Om te leren wat daar allemaal leeft. Gewapend met 
bakken en schepnetjes nemen we plaats op de platte kar, en rijden we naar het bos.

Eenmaal in het bos, zoeken we naar de mooiste planten en beestjes. Boomstronken zijn een schuilplaats voor insecten en 
kleine dieren. Bij de allereerste boomstronk zien we meteen een klein kikkertje.

Daarna een poel water: met de hulp van onze schepnetten, kijken we wat er allemaal in het water leeft. We zien veel jonge 
salamanders, maar ook bloedzuigers en bootsmannetjes. We zien hoe een libelle eitjes in het water legt. Eén van de kinde-
ren overwint zijn angst voor beestjes, en neemt zelfs een salamander in de hand.

Aan het einde van de middag zetten we alle diertjes terug in het water. Wat hebben we veel geleerd. We maken nog een 
ritje op de platte kar, terug naar het Wasven. Het was een heerlijke ontdekkingstocht zo in de natuur.

Ook wij zitten redelijk krap in horecapersoneel. Op dit moment zijn we op zoek naar een kok, een eerste medewerker 
bediening én naar oproepkrachten. We hebben eigenlijk altijd wel plek voor enthousiaste nieuwe krachten. Benieuwd naar 
onze openstaande vacatures? www.wasven.nl/vacatures 

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 abonne-
ren op onze nieuwsbrief.

Geachte wijkbewoner,  

De vakantieperiode zit er weer aan te komen en we gaan uiteraard allemaal genieten van een 
welverdiende vakantie. Mocht u erop uit gaan Zorg dan dat u alle maatregelen heeft getroffen 
met betrekking tot uw woning. Maak het dieven niet te makkelijk! 

Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning? 
Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw spullen afblijven. En 
u wilt niet dat iemand anders in uw woning kan komen. Hieronder staan tien tips waarmee u inbrekers 
buiten houdt. Het zijn eenvoudige tips die het inbrekers erg moeilijk maken bij u in te breken.

Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd aangifte! 
Doe altijd aangifte als er bij u is ingebroken! De politie kan de daders en uw gestolen spullen alleen 
opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen van 
aangifte.

Betrapt u een dief? 
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte auto of het 
signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s! Meld 
uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is. 

TIEN TIPS OM DIEFSTAL TE VOORKOMEN 

1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Kijk op de website van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen® voor advies.www.politiekeurmerk.nl

2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen 
inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u 
dat een inbreker met een handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.

3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats 
buitenlampen.

4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als opstap kan gebruiken.

5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen uw 
huis in.

6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken 
waar u uw sleutel verstopt.

7. Leg geen kostbare spullen in het zicht. Berg laptops, sierraden, ipads etc veilig op.

8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan een alarmsysteem of 
een kluis.

9. Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, uw familie of vrienden om de post 
op te ruimen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw 
verlichting.
10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op facebook dat u bijvoorbeeld met 
vakantie bent. En natuurlijk ook niet op twitter of andere sociale media.

Met vriendelijke Groeten, 

Michael van Aarle / Kyra de Jongh
Wijkagenten t Hofke – Koudenhoven – De Karpen - Geestenberg

Telefoon politie 0900-8844 telefoon politie bij spoed 112
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Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

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

Openingstijden:
di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

 Koopavonden op afspraak tussen 17.30 en 19.00 uur

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

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

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 

gezond en Wel
Fitther start met Floor® Fysio

Floor® is de nieuwste en meest complete zwangerschapscursus van Nederland!

Gefeliciteerd als je zwanger bent of net moeder bent geworden!
Wil je in deze bijzondere periode van je leven op een verantwoorde en leuke manier aan de slag met je gezondheid? Dan 
ben je van harte welkom bij Fitther om een proefles te doen in een Floor trainingsgroep die wordt gegeven door Jitka Beek-
huizen, fysio en MSc manueeltherapeut.
 
Floor Zwangerschapstraining 
De Floor zwangerschapstrainingen zijn actief en gericht op het behouden of verbeteren van je kracht, stabiliteit, souplesse 
en conditie, afgestemd op jouw niveau. 

Verantwoord sporten tijdens je zwangerschap voorkomt en vermindert klachten en zorgt ervoor dat je zo fit mogelijk aan je 
bevalling en het moederschap begint. Je bent van harte welkom vanaf je termijnecho.  

Instappen daarna kan op elk moment en je kunt doortrainen zolang jij je daar prettig bij voelt. Vaak is dat gewoon tot aan 
de uitgerekende datum. Doordat het Floor programma wordt gegeven door een fysiotherapeut is het geen probleem om 
mee te trainen als je last hebt van je rug, je bekken, je bekkenbodem of andere ongemakken. We weten 100% waar we 
mee bezig zijn en hebben korte lijntjes met verloskundigen, gynaecologen en andere medici in jouw buurt. 
 
Floor Bevallingsvoorbereiding 
Tijdens de trainingen hebben we het al regelmatig over de bevalling en de kraamtijd, maar daarnaast is er ook de moge-
lijkheid om een Floor bevallingsvoorbereiding te volgen. No-nonsense, eerlijk en gewoon leuk. Het vindt plaats in kleine 
groepen en je partner is ook van harte welkom!  
 
Floor Hersteltraining 
Wil je na je bevalling ook weer verantwoord toewerken naar een goed herstel? Welkom dan bij Floor hersteltraining! Het 
is een perfecte opstap naar weer fit worden. Starten kan vanaf 3 weken na je bevalling. Beviel je via een keizersnede dan 
kun je na 6 weken instappen. Leidend is altijd 
hoe jij je voelt. Overleg met de verloskundige en 
wij zorgen voor een verantwoorde opbouw met 
optimale aandacht voor het herstel van je buik en 
je bekken(bodem). 
 
Verdere weetjes: 
-  Proefles is gratis na het invullen van een intake-

formulier en een korte intake vooraf, zodat we 
weten waar we rekening mee kunnen houden 
tijdens de training. 

-  Veel zorgverzekeraars komen je tegemoet in de 
kosten.

-  Floor® is een initiatief van de Women’s Health 
Academy. 
Zij leiden professionals binnen hun eigen vakge-
bied op tot superspecialisten in vrouwspecifieke 
zorg en training. Evidence based. Eerlijk. Energiek. 

Heb je vragen of wil je gewoon wat meer 
informatie? We helpen je graag verder bij Fitther.
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs 
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze 
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we 
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
 
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS 
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel 
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Peer van Vorstenbosch 
Sierbestrang 

Alle soorten bestrang: 
Sierbestrang 
Natuursteen 

Gebakken materialen 

Oprien en Terrassen 
voor parculier en bedrijf. 

Complete verzorging 
Van A tot Z! 

Urkhovenseweg 169 

5641 KC Eindhoven 

Tel: 06-54615308 

Email: p.vorstenbosch7@chello.nl 

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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momenten met
Hart, ziel en handen

Het brok ijs ontdooit
door Door Margit van Tuijl, studentenpastor/life coach voor studenten in Eindhoven

Sinds het einde van mijn middelbare schooltijd heb ik regelmatig het gevoel 
gehad dat er een brok ijs in mijn maag zat. Het was een moeilijke periode in 
mijn leven: ik had veel verdriet en zorgen om de wereld, vond het lastig om 
een studiekeuze te maken en voelde me vaak machteloos. Het verdriet was 
toen te groot om te voelen, daarom is het gedeeltelijk in ijs veranderd. Ik 
voelde spanning in mijn maag, kon hierdoor minder diep ademen en voelde 
me leeg van binnen.

Nu ik ouder ben realiseer ik me dat, wil ik dit brok ijs laten ontdooien, ik kan 
dit doen door in gedachten af en toe terug te gaan naar die tijd. Door op-
nieuw stil te staan bij wat ik toen beleefde, de tranen te laten stromen en mijn 
verhaal te vertellen aan wie ik vertrouw. Soms luister ik naar muziek die mij 
toen dierbaar was en brengen de klanken herinneringen naar boven. Stukje 
bij beetje begint hierdoor het ijs in mij te smelten, kan ik dieper ademhalen 
en kan de warmte weer door mijn lijf stromen. Stukje bij beetje kom ik meer 
thuis bij mezelf en kan ik beter onderscheiden wat ik kan betekenen voor de 
wereld en wat buiten mijn bereik ligt.

Wie weet heeft ieder mens ergens wel zo’n brok of brokje ijs in zich. Veel mensen hebben wel eens iets meegemaakt – 
korter of langer geleden – dat te verdrietig was om op dat moment te voelen. De herinnering is gestold in je lichaam. Hoe 
goed is het om dan af en toe terug te gaan in de tijd, jezelf de ruimte te geven om bij je gevoelens stil te staan, tranen te 
laten stromen, verhalen te delen met wie je vertrouwt. Om zo stukje bij beetje het ijs te laten smelten, de warme gloed te 
laten stromen en thuis te komen bij jezelf.

Teruggaan naar pijnlijke momenten in je leven kan alleen geleidelijk, anders is het gauw teveel. Neem daarom de tijd om 
het op je eigen tempo en op je eigen manier te doen. Ieder stukje ijs dat smelt is winst en zal je meer ademruimte en 
levensruimte geven.

Ik adem in en het brok ijs
In mijn maag ontdooit
Wordt vloeibaar
Stroomt als een warme gloed
Door mijn lijf
Verwarmt mij tot op mijn botten
En ergens in mijn lijf
Daar waar het hol en leeg was
Vult het zich
Iets neemt zijn plek in 
Ik voel het, ik begroet het
En terwijl ik het koester
Ontstaat er een rust in mij
Alsof ik ook ben thuisgekomen.

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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Handelse Processie 2022

Na twee jaar corona trok als vanouds de Handelse Processie weer door Tongelre. Vertrokken vanuit Valkenswaard liepen 
1100 bedevaartgangers via o.a. Tongelre naar Handel, een tocht van 40 km.
Om 9.00 uur passeerde de stoet ’t Hofke, de temperatuur was toen al behoorlijk opgelopen, terwijl de grote hitte in de 
loop van de volgende uren nog moest komen.

De ervaren pelgrims gewapend met flesjes water, zonnebrand, verfrissende (hand)doekjes en voorzien van allerlei soorten 
hoofddeksels lieten zich er niet door ontmoedigen. Op het ritme van de muziek van de meelopende muziekkapel en gedra-
gen door het applaus en de bemoedigende woorden van de talrijke belangstellenden langs de kant stapten ze stevig door 
op weg naar een pauzemoment in Nuenen.

En hoe warmer het werd hoe meer en meer de lopers gebruikmaakten van de tuinslangen en andere verfrissingen die veel 
omwonenden hadden klaargelegd of -gezet.
En mocht het echt niet meer gaan, dan waren de 20 huifkarren met paarden en een busje van de EHBO nooit ver weg.

Gelukkig was op zondag op de terugweg de temperatuur een stuk aangenamer. Toen de processie hier in de middag om 5 
uur weer langskwam, zagen de meeste deelnemers er nog fit genoeg uit om de resterende 15 kilometer naar het eindpunt 
in Valkenswaard af te leggen, wetende dat ze in Valkenswaard op de weg naar de Sint-Nicolaaskerk enthousiast zouden 
worden begroet door de mensen die daar dan langs de kant stonden.

Voor veel lopers is dat altijd weer een emotioneel moment.
Het was, ondanks dat de laatste twee edities niet konden doorgaan, weer snel vertrouwd en net of het nooit weg was 
geweest.

 

OP 24 SEPTEMBER 2022 HEROPENEN WIJ ONZE CARWASH. 
U BENT VAN HARTE WELKOM OM MET ONS EEN DRANKJE EN EEN HAPJE TE DOEN! 

HEROPENINGCARWASH 

LOCATIE:
BROEKAKKERSEWEG 32,   EINDHOVEN 

 Wat is nieuw? 

Feest activiteiten: 

VAN 11:00UUR  /  TOT 19:00 UUR 

- Bandenpomp
- Blikjes en doekjes automaat
- Foam kanon
- Velg reiniger
  

- Gratis frietje 
- Tijdelijk korting op wasmunten
- Springkussen 
- Drankje naar keuze
- Muziek 

Workshop van een 
professionele detailer 

47



49

‘t Karregat in Berckelhof

Inspiratie Impuls “Laat de stilte klinken” op zondag  
25 september (10:00-13:00 uur) in de Blokhut  
van de Iriswijk

Fotograferen in en rondom een woonzorgcomplex, dat is voor leden van een fotoclub geen dagelijkse kost. Een foto-exposi-
tie maken met wat er dan zoal gefotografeerd is: van hetzelfde laken een pak.

Toch is dat wat we nu bezig zijn te doen en wat op 21 juli in dat woonzorgcomplex zichtbaar wordt.

In de afgelopen maanden hebben leden van Fotoclub ‘t Karregat allerlei activiteiten in en rondom het woonzorgcomplex 
Vitalis Berckelhof bezocht en gefotografeerd. Van een rommelmarkt tot workshops met de basisschool, van luisteren naar 
muziek tot een koningsaubade en van creatief met naald en draad tot koken voor dummies.

Dan kijk je niet alleen door de zoeker van je camera. Die mens in de zoeker reageert op je, spreekt je aan. Meer dan dat, 
ontvangt je met open armen. Je laat je camera zakken en komt met elkaar in contact. Er ontstonden leuke interacties.

De tentoonstelling bouwen we op rond al de activiteiten waarbij we op bezoek gingen. We hopen zowel voor de mensen 
die we daarbij ontmoetten als voor andere belangstellenden een verrassend en stimulerend geheel samen te stellen. Voor 
bewoners en hun gasten ook beelden om naar terug te keren en verhalen met elkaar te delen.

De opening van de expositie is op 21 juli om 14 uur in het restaurant van Berckelhof. Daarna blijft de expositie dagelijks 
tussen 10 en 16 uur te bewonderen tot en met 18 september in de hal van Berckelhof aan de Generaal Cronjéstraat 3, 
5642MH te Eindhoven.

U bent van harte welkom!

Vanuit De Kapel organiseren we een paar keer per jaar een Inspiratie Impuls in Eindhoven. Het is een ochtend, waar 
inspiratie en ontmoeting centraal staan. Zo is er een meditatief moment, een bijzondere wandeling en een inspirerende 
workshop. De ochtend is spiritueel, bezinnend, verbindend en creatief: een moment om verbinding te ervaren en nieuwe 
inspiratie op te doen.

Het thema van de komende keer is “Laat de stilte klinken”. Stilte is niet iets doods, of iets saais, of iets beangstigends. Stilte 
is zinderend. In stilte kunnen we in contact komen met de Bron, met God. “Creatie komt voort uit stilte, destructie gaat met 
lawaai gepaard,” aldus Tijn Touber. Op deze ochtend ervaren we de stilte en laten we haar (zachtjes) klinken.

De details van het programma, de verschillende workshops en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op 
https://kapel-eindhoven.nl/inspiratie-impuls/. Het is fijn als je je hier vóór 17 september aanmeldt. De Inspiratie Impuls is 
gratis en staat open voor iedereen, dus voel je welkom en neem gerust iemand mee!
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O P B E R G S Y S T E E M R A D N E G H
V R D D I M M E R P E X A I O O G N I O
E O R U O T N O C N  R A P B N I T E P N
R F E IJ R O P E D B B O R L T I E P S I
S E E I B S R E P L E E O H O D S Y B N
C S F E S A N B A R V S C K E R M T E G
H S N K N K A A K R E A T N J P E Z E D
R I L IJ U M T N E O S H S R A E O R N R
IJ O E I P E A O Z U T N C T IJ L S M E A
V N K S B L V A E C I S H S A D U B R N
I E K N H T A R L Z G I I B N T I B O K
N E O Z I E S N E G E R M O E A I N M S
G L S U N T A A K A N A L Y S E A G G A
K E R S E N B L O E S E M A N T I S C H

De overgebleven letters vormen een SCHOEISEL

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 september in 
het bezit te zijn van de redactie. De laatste maand waren 
weer inzenders die hebben nagelaten hun adres en tele-
foonnummer te vermelden bij de inzending. Deze inzenders 
worden niet meegenomen in de trekking!!
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke 
beschikbaar is gesteld door Jumbo Pagelaan Eindhoven.

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

Leny van Lieshout 
Urkhovenseweg 156

Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs 
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.
Zij neemt ook contact op met : 
Ilja Bouma
Paalheuvel 11
Zij krijgt in deze vakantietijd een aanmoedigingsprijs!

 Pagelaan woordzoeker 
augustus / september 2022

AANSCHERPEN GENDARME OVERSCHRIJVING SOKKEL
AMBULANCE GIPSBEEN PAKEZEL SPROOKJESBOS
BESTRIJDING HONINGDRANK PROFESSIONEEL STATIG
BEVESTIGEN INGOOI REGENSEIZOEN STOKBROOD
CONTOUR KERSENBLOESEM REUSACHTIG SYMPATHIE
DIMMER LOZEN RIJBAAN TAAKANALYSE
DREEF MINISTER SAMBAL TYPEN
EENDENKUIKEN MORENE SCHIM UITVOERVERBOD
EENMAAL ONBETAALBAAR SEMANTISCH VOLKSSPORT
EXPLOREREN OPBERGSYSTEEM SNIJPLANK ZINSNEDE
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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

• Fitness
• Pilates
• Circuittraining
• Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht

NL Actief Preventiecentrum

Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
Tel. 040  281 43 17

info@fitther.nl  
www.fitther.nl
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!

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

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

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

AUTOVAKANTIES VLIEGTICKETS LAST MINUTESSTEDENTRIPS

ZONVAKANTIES RONDREIZEN & CRUISESVERRE REIZEN WINTERSPORT

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

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame


