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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

58e jaargang nr. 10 - oktober 2022

1. Tongelrese natuurfoto’s:
De zeldzame Mexicaanse Zwartsteel 
en de Boskip

2. Zeepkistenrace: 
Het gaat weer ronken in 
Tongelre

3. Nieuwe wijkagenten: 
Onze nieuwe wijkagenten stellen 
zich voor

De herfst
is in 

aantocht
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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

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

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

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

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

grafi sche totaaloplossingen

drukkerijallcolor

drukwerk printwerk afwerking
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van de Redactie
Terug van vakantie, een verre reis 
gemaakt en ervaren hoe het voelt om 
uren op het vliegveld in de rij te staan, 
of bent u thuis gebleven en heeft u 
tijdens uw uitstapjes in de file gestaan 
ten gevolge van de boerenprotesten? 
Nee, zo moeten we niet doorgaan, dit 
klinkt niet goed en is wel heel negatief. 
Maar helaas één tegenvaller moet 
er toch nog even bij. En dan hebben 
we alle minpunten wel gehad. Terug 
in Tongelre, heeft u ongetwijfeld van 
de brand in het Wasven gehoord. Die 
mooie eeuwenoude plataan staat daar 
nu zwart geblakerd! Laten we maar ho-
pen dat die boom uit 1760, die in al die 
jaren al heel wat gevaren en noodweer 
heeft doorstaan, het ook nu weer redt 
zodat heel Tongelre nog jaren van hem 
kan genieten. 
       

De zon, wat heeft de zon haar best ge-
daan, het was een fantastische zonnige 
zomervakantie. Soms was het veel te 
heet en daardoor heel erg droog. We 
verlangden naar een fris buitje, dat 
bleef maar uit. Ondanks dat hebben 
we het toch fijn gehad. En nu allemaal 
weer fris aan de slag. Veel zaken en 
bedrijven hebben op hun werknemers 
zitten wachten en zijn maar wat blij 
dat de vakantiegangers weer terug zijn. 
Onze werkgroep gaat ook, nadat we 
eerst op 27 augustus al onze vrijwillige 
bezorgers en helpers een gezellige mid-
dag hebben bezorgd, weer beginnen. 
Eind september moet het oktobernum-
mer bij u op de mat liggen. 

Veel leesplezier! 
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Foto Wilma Bink – Stilleven in het Wasven



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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Jeugdhoek
Eind oktober is het weer Halloween! Huizen versierd, kinderen verkleed, langs de deuren en trick or treat! 
Om al een beetje in de sfeer te komen, kan je deze puzzel alvast maken. 
Stuur je antwoord voor 11 oktober naar rondhethofke@gmail.com en wie weet win je een leuke prijs. 
Vermeld naast het antwoord ook je naam en adres. 
Veel plezier en succes! 

Op 28 oktober aanstaande is er weer Halloween in de 
wijk! 
Van 18.30 uur tot 21.00 uur kun je in de Hageheld-
laan, Monarchstraat, Kluizenaarstraat, Avondrood-
straat, Morgenroodstraat, Wapendragerstraat, 
Atalantastraat en het Pijlstaartpad komen griezelen.
De spannende tocht start bij ‘t Oude Raadhuis. De 
verkeersbrigadiers helpen jullie veilig naar de over-
kant waar het griezelen kan beginnen!
Er is geen vaste route door de wijk, als je durft mag 
je aanbellen bij de versierde huizen voor iets lekkers. 
We weten nooit precies welke huizen er meedoen, 
dus kijk goed rond!

Op verschillende plekken zijn er ook spannende en 
leuke activiteiten voor dappere kinderen, groot en 
klein.
Trek je beste griezelpak aan, neem je tasje mee en 
kom lekker griezelen!

Houd onze facebookpagina ‘Speeltuin Zwaluwstaart-
weg Tongelre’ in de gaten voor info over deze tocht 
en onze andere activiteiten.

De Halloweentocht wordt georganiseerd door de 
wijkbewoners, ‘t Oude Raadhuis en Stichting Speel-
tuin Zwaluwstaartweg.

28 oktober Halloweentocht Hageheldlaan e.o.
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de wisselpen door
Ron Handels

We zijn 5 jaar geleden hierheen verhuisd omdat het 
relatief dichtbij het station ligt (kwartiertje fietsen) en 
tegelijkertijd ook  aan de rand van de stad ,dichtbij de 
natuur en omringende dorpen. Ik kan bijvoorbeeld 
genieten van een wandeling langs de Kleine Dommel 
(soppen in de modder) en op de fiets zijn we zo op ‘t  
Eeneind, in Nuenen of Geldrop langs bloemenweides 
(fietspad van de Collseweg naar de Urkhovenseweg). 
Ook met de school in de buurt is alles dichtbij huis. 

In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om 
dingen van hout te 
maken. Een poos 
geleden zag ik bij 
een houthandel 
een speelhuisje 
staan dat ze zelf 
van schaaldelen 
hadden gemaakt. 
Ik heb gevraagd of ik foto’s ervan mocht 
maken en heb daarna uitgemeten hoeveel hout 
ik nodig had, dat besteld en nagebouwd met wat 
hulp van vrienden/familie. Daar zitten verschillende 
ouderwetse houtverbindingen in die je met beitel en 
handzaag kunt maken. Tijdens fietstochtjes maak ik 
regelmatig foto’s van tafels of afdakjes om daar ver-
volgens inspiratie uit te halen voor dingen die ik zelf 
wil maken. Onlangs heb ik mijn tuintafel vernieuwd 
en een tijd geleden heb ik samen met 2 schoon-
broers een hoogslaper voor mijn dochtertje gemaakt. 
Sinds een paar maanden ben 
ik lid van de timmerclub in ‘t 
Oude Raadhuis. Daar heb ik 
fijnere/kleinere dingen gemaakt 
waaronder een insectenhotel, 
‘n miniatuurhuisje en ‘n karretje 
voor een loopfiets. Ik vind het 
leuk om daar nieuwe technieken 
te leren en te zien hoe de andere 
leden dingen aanpakken. 

In de afgelopen maanden heb ik 
verschillende keren meegeholpen bij het Wasven 

als vrijwilliger tijdens de natuurwerkochtend of 
klusochtend. Onlangs hebben we een hek geplaatst 
om de 260 jaar oude monumentale boom waar een 
brand heeft plaatsgevonden, om ervoor te zorgen 
dat de grond boven de wortels niet verhardt. In het 
voorjaar heb ik samen met mijn zoontje zonnebloe-
men gezaaid aan de rand van het veld tegenover de 
Wasvenboerderij. Ook heb ik samen met mijn kinde-
ren hout gehakt van de bomen en takken die waren 
omgewaaid door de storm. Ik zou dit graag vaker 

willen doen maar de zaterdagochtend is mo-
menteel bezet door zwemlessen. 
Toch kom ik er regelmatig omdat 
het inmiddels traditie is om na de 
zwemles bij het Wasven brood en 
croissantjes te kopen. 

Mijn interesse in houtbewerken en 
meehelpen op de Wasvenboerderij 
is denk ik ontstaan in mijn jeugd. Ik 
kwam vroeger graag bij mijn oma op 

de boerderij. Die was niet meer volledig operationeel 
maar ik heb er nog asperges gestoken, tomaten ge-
plukt in een tuinderskas, aardappels gerooid en van 
alles geoogst in een grote groentetuin. Ik heb ook 
goede herinneringen aan het meehelpen met het 
verbouwen van een stal op de boerderij. Daarnaast 
heeft mijn vader me altijd laten meehelpen met klus-
jes in en om het huis. Hij had alle geduld om me uit 
te leggen hoe het materiaal werkt en heeft altijd het 

vertrouwen gehad om me 
met elektrisch gereedschap 
aan de slag te laten gaan. 
Mijn broers en ik knut-
selden aan de bolderkar, 
maakten een watersproei-
er voor achterop de skel-
ter en bouwden hutten 
van oude pallets. Later 
heb ik mijn ooms gehol-
pen met het metselen 
van een aanleunwoning 

voor mijn oma en een schuur. Er was altijd 
wel wat te klussen en het was een plezier daarbij 

Hallo buurtbewoners. Bedankt voor de uitnodiging voor de wisselpen. Mijn naam is Ron 
Handels en ik woon samen met mijn vrouw en 3 kinderen in Tongelre. 
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de wisselpen door
Ron Handels

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.

te helpen. Die 
warme herinne-
ringen worden 
aangewakkerd 
tijdens het vrijwil-
ligerswerk bij de 
Wasvenboerderij. 
Meehelpen en wat 
handigheid krijgen 
wil ik ook graag 
meegeven aan mijn 
kinderen. 

Ik heb onlangs een koffertje gemaakt 
met gereedschap dat ik over had of heb verzameld 
op de rommelmarkt bij het buurthuis. Daar mogen 
ze zelf mee aan de slag met resthoutjes die ik heb 
liggen. Mijn zoontje wil graag mee ‘bouwen’ en ik 
heb hem pas geleerd hoe je een spijker recht kan 
tikken om verder te kunnen timmeren. Tijdens zijn 
laatste kinderfeestje hebben we hamers en een bakje 
spijkers gekocht en hebben ze hun eigen bouwwer-
ken gemaakt. 

Ik krijg nu langzaam het idee dat we zijn geland 
in deze buurt. Het heeft wat langer geduurd dan 
gehoopt vanwege COVID19. Ik vond het moeilijk om 
nieuwe contacten te maken met het risico om CO-
VID19 te krijgen of het door te geven aan een kwets-
baar iemand. Afgelopen lente/zomer zijn we naar het 
buurttheater Ariëns geweest, het Wasven Festival, 
de Tongelre popquiz en de eetkar bij de zwaluwstaart 
waar je dan al snel verschillende bekende gezichten 
tegenkomt. Vooral ouders van klasgenoten of kennis-
sen via school. Ik vind het geweldig dat buurtgenoten 
energie steken in het organiseren van deze dingen. 
Het maakt het makkelijk anderen te leren kennen en 
geeft gevoel van binding. 

Een poos nadat we hierheen zijn verhuisd hebben we 
ons huis verduurzaamd. Via de Eindhovense vereni-
ging ‘040 Energie’ heb ik een energiecheck van ons 
aangevraagd. Daaruit kwam het advies om zonnepa-
nelen te plaatsen en het glas te vervangen. Verder 
hebben we advies voor kleinere dingen ontvangen 
zoals een lagere temperatuur van de verwarmings-
ketel en een deurveer. Hun gratis nieuwsbrief vind ik 
heel toegankelijk en hun onafhankelijkheid geeft me 
een goed gevoel bij het advies dat ze geven. Momen-
teel zoek ik informatie over een groen dak waarmee 

ik hoop dat het in de zomer koeler blijft in huis. Daar-
naast probeer ik zoveel mogelijk op de fiets te doen, 
wat ook helpt om fit te blijven. 

Van beroep ben ik wetenschapper aan de universiteit 
Maastricht bij het Alzheimer Centrum Limburg. Ik 
onderzoek het effect van verschillende interventies 
op de gezondheid, kwaliteit van leven en zorggebruik 
van mensen met de ziekte van Alzheimer en hun 
mantelzorgers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
een bestaand medicijn, diagnostische test, ‘n nieuw 
ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers en 
tijdelijke opvang voor mensen met gedragssympto-
men. Met de resultaten hoop ik artsen, ziekenhuizen 
en zorginstellingen te helpen bij hun keuze of een 
nieuwe interventie wel of niet haalbaar is om aan 
te bieden aan mensen met de ziekte van Alzheimer. 
Voor dit onderzoek werk ik veel samen met collega’s 
in Zweden. Zij hebben een groot register met gege-
vens over de gezondheid en zorggebruik van mensen 
met de ziekte van Alzheimer. Ik heb een goede band 
opgebouwd met een huisarts/onderzoeker in Zwe-
den die de oude boerderij van zijn opa heeft gekocht 
aan de rand van een stad. Met ons gezin zijn we 2 
keer tijdens een vakantie op bezoek geweest. Hij 
heeft me meegenomen om te vissen, gefermenteer-
de haring laten proeven (geen aanrader), midzomer 
gevierd. Op een middag kwam hij terug uit het bos 
met de jachtopbrengst: een geschoten eland (heer-
lijk). Zo heb ik van de Zweedse lokale tradities mogen 
proeven. Geweldige ervaringen. 

In de toekomst hoop ik het huis verder te kunnen 
verduurzamen. Daarnaast droom ik ervan een stukje 
grond te kunnen kopen om daar fruit op te telen als 
hobbyboer. 

Bedankt voor je interesse!
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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 



ZEEPKISTENRACE                      TONGELRE NATUURLIJK
De fietsstraat Eindhoven-Helmond is al een heel eind 
gevorderd en ’t Hofke Noord wordt binnenkort afge-
sloten  voor verkeer.
Een goede gelegenheid dus om hier weer een zeep-
kistenrace te houden. We gaan dit doen op zondag 
30 oktober. 
Het belooft een gezellige dag te worden met niet 
alleen een zeepkistenrace maar ook een  informatie/
doe-markt over duurzaamheid  met groene en 
buurtinitiatieven.
Dus bouw je eigen zeepkist met je familie, vrien-
den, je sportteam, scoutinggroep, klasgenoten of je 
hobbyclub. Ook stoere vaders en moeders mogen 
meedoen hoor!

Bolides op poleposition, zeepkistenrace, mei 2017, 
Celebeslaan

De zeepkistenrace: Op ’t Hofke (noord) wordt een 
parcours met hindernissen uitgezet. Je bouwt je 
eigen zeepkist en komt daarmee racen. Wie is de 
snelste? Wie bouwt de mooiste zeepkist? We zullen 
het zien op 30 oktober. De middag begint om 12.00 
uur met een technische keuring van de zeepkisten.  
Je karretje moet natuurlijk wel veilig zijn, we willen 
geen crashes.  Daarna gaan we van start. Het thema 
is:  GROEN MOET JE DOEN.

Nationale en internationale belangstelling (mei 
2017)

Als je wilt meedoen schrijf je dan in per team van 
maximaal 4 personen (1 rijder en maximaal 3 du-
wers). Een tip: een zeepkist is geen omgebouwde 
skelter! Dus kijk goed op de bouwtekening. Als je nu 
al direct aan de slag wilt gaan dan kun je een bouw-
tekening ook aanvragen door een mail te sturen naar 
zeepkistenrace.tongelre@gmail.com De organisatie 
kan je (gratis) helpen aan hout en karton (zolang de 
voorraad strekt) op zaterdag 1 en 15 oktober in “de 
Schop” bij de Wasvenboerderij. (Celebeslaan 30) 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Deelname is gratis.
Wil je nog meer weten? Je kunt op de site ook vragen 
stellen.  
Doe mee aan deze race om de leukste, snelste of 
gekste racezeepkist te bouwen en hiermee over 
een echt parcours te racen. Word jij de nieuwe Max 
Verstappen?

Driewielerrace: Voor de jongsten tot en met 3 jaar 
vindt er een driewielerrace plaats vanaf 13.30 uur. 
De driewieler hoef je natuurlijk niet zelf te bouwen 
maar schrijf je wel even in. Mail naar zeepkistenrace.
tongelre@gmail.com en vermeld je naam en geboor-
tedatum.
Dus noteer zondag 30 oktober in je agenda en meld 
je aan voor 23 oktober.
                         
 

Alleen maar winnaars !
Komt u ook kijken naar deze geweldige race en de 
coureurs aanmoedigen? U bent van harte welkom.

Naast spannende races is er volop muziek, een infor-
matiemarkt en optredens Aanvang om 13.00 uur.
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

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

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

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Brand en de plataan
Eindelijk; de vakantie is begonnen, maar deze wen-
ding had ik niet verwacht.
29 juli in de ochtend; de telefoon gaat en zie ver-
schillende oproepen en berichten gemist te hebben.
Ik neem de telefoon aan en de eerste mededeling 
luidt met een stem: “Kees, de plataan is verbrand! 
Alles is weg, ook het podium!” Wat? Het bericht 
wordt herhaald. Ik kom eraan. Ontbijtloos stap ik 
op de fiets. Aangekomen bij de plek van de boom 
zie ik een zwartgeblakerde plataan, een zeer trieste 
aanblik.
Overal zwarte bladeren en een intense brandlucht.

Mensen lopen bedroefd met hun ziel onder de arm 
rond. Hoe heeft het kunnen gebeuren?
Deze boom die halverwege de 18e eeuw is geplant , 
die van alles heeft meegemaakt van onze menselijke 
geschiedenis. De krant is al aanwezig, zelfs tv- ploe-
gen staan bij boom om verslag te doen.
Gedachten gaan door me heen. . . .
De boom is geplant toen de Engelsen nog met 
Frankrijk in oorlog waren en elkaar met zwaarden 
te lijf gingen. Hij heeft een landhuis zien afbreken, 
opnieuw opbouwen en weer afbreken. Wellicht 
heeft van Gogh er rondgestruind. De boom heeft gil-
defeesten meegemaakt, de tweede wereldoorlog en 
nog veel meer. In 2009 is hij de eerste wereldboom 
geworden van Nederland, met als doel de boom zo

oud mogelijk te 
laten worden, wel 
duizend jaar.
Er werd getrouwd 
onder de boom, 
gerouwd, gezon-
gen en gedicht. 
En de wekelijkse 
yoga mocht niet 

ontbreken. Het was één van de gelukplekken van 
Eindhoven
Onder de boom kon je op een speciaal aangelegd 
podium chillen zoals jongelui dat noemen en dat 
hebben ze gedaan, met alle gevolgen van dien. Niet 
nadenkend hoe kwetsbaar de natuur kan zijn, zeker 
met langdurige droogte.
Hoe nu verder?  Er is een hekje geplaatst rond de 
boom zodat we daar wegblijven ter bescherming. 
Er zijn nog wel groene takken die nog vocht krijgen 
vanuit de wortels die nog wel intact zijn. 
In de drogere periode wordt de stam van de boom 
dagelijks natgehouden.
Een crowdfunding, georganiseerd door één van 
de vrijwilligers van de communicatiegroep van het 
Wasven, leverde een mooi bedrag op om de boom 
in de toekomst te helpen. Door boomspecialisten is 
de boom onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie 
dat het cambium, de groeiring zeg maar, rondom is 
verbrand. Die functioneert daardoor niet meer. Sui-
kers die gemaakt worden in de bladeren met behulp 
van zonlicht, kunnen dus niet meer getransporteerd 
worden via deze weg naar de wortels.

Onderaan de stamvoet schieten nu voorzichtig 
nieuwe scheuten uit. Daar is zonlicht en warmte 
gekomen op de slapende knoppen en worden daar-
door geactiveerd. 
Er zijn verschillende boomspecialisten, zelfs 
uit andere landen, die samen een plan maken 
hoe verder in de toekomst. Er zijn uit de kroon 
stekken genomen van de nog groene takken .                                   
In december gaan de dat nogmaals doen. 
Met die stekken proberen ze de nakomelingen van 
de boom te behouden. Wellicht zijn er verschillende 
opties om daar iets mee te doen in de toekomst.

14 september was er een bijeenkomst bij de boom 
waar de plannen zijn verteld. 
De deadline voor de wijkkrant was 10 september. 
Dus heb je dat via andere media al kunnen lezen, of 
op de website van het Wasven waar het nog te lezen 
zal zijn.

Kees van Grevenbroek
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!
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Foto’s uit 

Tongelre

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

De Boskip is een uit het Engels vertaald koosnaampje voor de 
eetbare Zwavelzwam. 
Zij noemen hem aldaar “chicken of the woods”. 
Ik kwam deze Boskip tegen in het beukenlaantje.

Als ik behoedzaam de guldenroede afspeur naar insecten hoor ik ineens een zwaar gebrom. Vanuit mijn oog-
hoeken zie ik een ca. 3cm grote wesp recht voor me landen. Ze is volledig zwart, inclusief de vleugels. Het lukt 
me om een paar foto’s te maken voordat deze indrukwekkende verschijning weer het luchtruim verkiest.

Lang leve diverse identificatie apps. Tot mijn grote vreugde kom ik tot de ontdekking dat ik de Mexicaanse 
Zwartsteel (Isodontia Mexicana) op de foto heb gezet. Ze behoort tot de zogenaamde langsteelgraafwespen, is 
uitheems, voor het eerst in 2010 in Nederland gespot maar geldt nog steeds als extreem zeldzaam.

Ze leeft van een eveneens uitheemse prooi: de Zuidelijke Boomsprinkhaan, een immigrant die zich hier ook 
al een aantal jaren succesvol voortplant. Buitgemaakte sprinkhanen worden in een gang met verschillende 
broedcellen geplaatst, waar per cel een eitje bij de sprinkhaan gelegd wordt als voedsel voor het larfje.

In de maanden juli en augustus heb je de meeste kans om deze black beauty tegen te komen. Meest geschikte 
ontmoetingsplaats is bij insectenhotels of bloemen zoals de guldenroede, venkel, rode duizendknoop of munt.

Foto: Patrick Spruytenburg

Foto: Joyce van Diest



Nieuws van de
Scholengemeenschap

Op 5 september is het nieuwe schooljaar voor iedereen weer begonnen.
Een rustige start voor alle kinderen met hun leerkracht in de groep.
Zo hebben we maandag en dinsdag na een welverdiende vakantie weer in alle rust samen kunnen opstarten.
Wat de kinderen niet wisten was dat er op woensdag 7 september een spetterende opening van het nieuwe 
schooljaar plaats zou vinden.
Op het schoolplein werd in de vroege ochtend een heus theater opgebouwd samen met een aantal kinderen 
van de bovenbouw. 
De kinderen van de groepen 1-2 werden eerder voorbereid op de 
voorstelling om zo aan het geheel te kunnen wennen. Superfijn om 
zo rekening te houden met het jonge kind.
Wat een heerlijke, grappige, hilarische, gierende hondenshow 
waarbij de kinderen en de leerkrachten ook actief betrokken 
werden. De kinderen en de leerkrachten hebben mede daardoor 
genoten van deze theatershow. 
We wensen iedereen een goed schooljaar 2022-2023.
Team de Boog.

Opening schooljaar 2022-2023 Kindcentrum de Boog.
Theater Hilaria met de Voorstelling: Vliegende honden bijten niet.

Talenten ontwikkelen en kennismaken met nieuwe hobby’s en sporten. Dit 
vinden wij als basisschool ’t Karregat enorm belangrijk. Niet voor niets is onze 
visie: ‘’zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen’’. We zijn daar-
om afgelopen schooljaar gestart met een aanbod van naschoolse activiteiten. 
Denk hierbij aan klimmen, paardrijden, yoga, dans, koken, projecten rondom 
lezen, lekker de natuur in en nog veel meer. 

Bij ons aanbod van naschoolse activiteiten zouden wij ook veel meer de wijk 
willen betrekken. Graag zouden wij nog meer samenwerken met onze omge-
ving en de mensen die hier wonen. We doen het tenslotte samen. 

Vindt u het leuk om mee te helpen bij de talentontwikkeling van de 
kinderen? Heeft u een eigen talent dat u graag wilt delen? Vindt 
u het leuk om vanuit uw hobby of uw werk ook een workshop op 
school te geven aan een groepje kinderen na schooltijd? Dan kunt 
u dit doorgeven aan Coen van den Elsen (coen.vandenelsen@sal-
to-eindhoven.nl), hij zal dan contact met u opnemen. 

‘t Karregat
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De Verkleedkoffer - Arno Huibers en Paul van der Heijden

Voor het allerlaatste seizoen is De Verkleedkoffer nog te zien in 
Arno’s Theater op 23 oktober, 27 november, 27 en 28 december.
Arno Huibers als acteur, mime- en maskerspeler en Paul van 
der Heijden als virtuoos bespeler van bijzondere instrumenten, 
houden hun kinderpubliek en volwassenen een uur lang op het 
puntje van de stoelen. Vrolijkheid en plezier zijn troef in deze 
zeer muzikale theatervoorstelling. Maar daaronder speelt ook 
een serieus thema als kiezen voor wie je bent en wat je het liefst 
wilt worden.

Verhaal
Op ontdekkingsreis gaan is natuurlijk het leukste wat er is. Een 
vrolijk mannetje droomt ervan de wijde wereld in te trekken 
om iets anders te worden dan de hele dag op het kantoor van 
zijn vader te moeten zitten. Hij gaat op avontuur met een grote 
verkleedkoffer en komt een ‘keigoeie’ muzikant tegen. Wat is er 
fijner dan samen muziek te maken en sexy-fonist te worden... 
“Saxofonist zul je bedoelen... maar dan moet je wel eerst je 
blouse strijken!” (zucht).
Of toch liever danseres worden...oei of een reuzen-baby, of 
djembé trommelende oma of drummend straatschoffie.

In De Verkleedkoffer herkennen kinderen zich met het grootste 
plezier via de spelers in het ‘doen alsof’. Om aan het einde te 
ontdekken wie je het liefste bent!

Na afloop mag ieder kind nog met een van de maskers op de foto en even ‘jammen’ (een soort muzikaal ram-
melen) op de percussie-instrumenten samen met Paul van der Heijden.

Speelplek: Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven
Data: 23 oktober, 27 november, 27 en 28 december 2022
Aanvang: 15 uur
Leeftijd: 4 - 10 jaar + volwassenen
Entree: € 7,50 kind / € 12,50 volwassene (vanaf 16 jaar)
Reserveren: www.ticketkantoor.nl/events/verkleedkoffer 

Arno’s Theater 
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De Beuk Erin, deel 5, Slotakkoord
“ Er was eens een gelukkige beuk”  (Rein Welschen)

Op zaterdag 9 november 2002 kroop burgemeester 
Rein Welschen in een shovel om de laatste boom 
van de beukenlaan te planten en zei dat deze boom 
toch wel behoorlijk gelukkig moet zijn om op zo’n 
mooi stukje land met al die enthousiaste bewoners, 
geplaatst te worden. Hiermee had Belangengroep De 
Beuk Erin uiteindelijk haar doel bereikt. Dit ging na-
tuurlijk niet geruisloos aan Tongelre voorbij. Harmo-
nie en gilde luisterden het memorabele moment met 
veel elan op en Jan Vogels deed het woord. 

 

Rein Welschen

Bijna 20 jaar later op vrijdag 2 september 2022, de 
zoveelste hete dag van een eindeloze zomer, zit Jan 
bij ons aan tafel op het terras van de Wasvenboerde-
rij. Met ons bedoelen we Frank Bierkenz, Alfred van 
Kempen, Frits van Geffen, John Muermans en Paul 
Brans.

Jan Vogels was als gemeenteambtenaar o.a. betrok-
ken bij de organisatie van de wijkdagen in Eindhoven. 
”Wat mij toen al opviel, was dat de belangstelling 
voor die dagen in Tongelre het dubbele was van die 
in andere wijken. Met andere woorden, de betrok-
kenheid van de inwoners met hun omgeving is in 
Tongelre groot. Vaak blijkt dat initiatieven van de 
wijkbewoners hier, zoals De Beuk Erin, niet om een-
mansacties gaan, maar gebaseerd zijn op een breed 
draagvlak, meestal ook met kennis van zaken onder 
de gelederen. Niet voor niets kreeg De Beuk Erin om 
deze reden, als eerste groengroep, de Van Abbe pen-
ning uitgereikt. Deze plechtigheid vond plaats in de 
‘Steentjeskerk’, toen in gebruik als Museum Kempen-
land.” Frits van Geffen, die de penning in ontvangst 
nam, herinnert zich nog dat hij door als ‘Ghostbus-
ters’ verklede bodyguards werd beschermd. 

   

9 november 2002                                  Jan Nu

Was Jan het geluid van De Beuk Erin, het beeld naar 
buiten toe nam Frank Bierkenz voor zijn rekening. 
Zoals eerder vermeld in deze reeks, ontwierp Frank 
het Wasventje, een Robin Hood-achtig figuurtje, dat 
het  opnam voor de bedreigden en vocht tegen de 
uitbuiters. Ging het bij Robin Hood om arme mensen, 
bij het Wasventje was het de bedreigde natuur die 
bescherming verdiende. Overal kwam je dit icoontje 
tegen, op posters, flyers, aankondigingen, publicaties 
enz. Wel moeten we beseffen dat er rond de eeuw-
wisseling nog geen social media waren, alles werd 
nog gedrukt of geprint. 

                               
                
         

Het Wasven Icoontje   Informatiebord beukenlaantje

Maar het meest trots is Frank toch wel op de infor-
matieborden, die hij samen met kunstenaar Lennie 
van Vugt ontwierp. Alfred en Frank rollen het proto-
type voor ons uit. Frank: ”Ik heb de borden destijds 
met de computer gemaakt. Die was echter heel wat 
langzamer dan nu. Het was toen meer monnikenwerk 
dan ik me realiseerde. Tegenwoordig gaat het dankzij 
snellere pc’s en slimmere software ’n stuk vlotter. Dan 
besef je opeens hoe lang geleden het allemaal is.” 

Links Alfred van Kempen, rechts Frank Bierkenz



Alfred licht toe, want er zit een hele filosofie achter. 
”Alles wat is afgebeeld heeft met elkaar te maken: de 
beukenlaan, de historie (het kasteel), flora en fauna, 
de betrokkenheid van de buurtbewoners, educatie 
enz.. Dit werd het format voor de folders richting 
sponsoren maar ook voor de informatieborden.”

Frank zorgde met zijn ontwerpen voor de herken-
baarheid van de belangengroep, John Muermans 
heeft zowat alles gefilmd wat De Beuk Erin ondernam 
of organiseerde. Op YouTube is dit te bekijken. Type 
in de zoekbalk van Google: De beuk erin 1- YouTube. 
Doe hetzelfde met deel 2 en 3 en de gecompileerde 
opnames van John komen tevoorschijn. Ook achter 
John’s QR-codes in deze reeks zijn fraaie opnames te 
zien. Besef echter wel dat het beelden zijn van 20 jaar 
geleden. Alfred ziet eruit alsof hij zijn plechtige com-
munie nog moet doen en Tonnie van den Boomen in 
zijn gildepakje wacht op zijn eerste date. Met andere 
woorden, schrik er niet van wat de tijd met ons heeft 
gedaan. 

Festiviteiten

”Het beukenlaantje was een bijzonder en leerzaam 
project dat laat zien
hoe je als gemeente en gemeenschap samen resulta-
ten kunt bereiken”
(Gerard Noordman, voormalig beleidsadviseur 
gemeente Eindhoven).

Het is dus 20 jaar geleden dat de beukenlaan defini-
tief gered werd. Om met Gerard Noordman te spre-
ken ”.. was dit slechts het begin van een heel proces 
van aanpassingen van het landgoed, tot wat het nu 
geworden is.” Daar hoorde ook Treeport, later de 
stichting  Wereldboom bij. De eeuwenoude plataan 
in de voormalige kasteeltuin werd in 2009 de eerste 
wereldboom in Nederland. Wat er met deze plataan 
gebeurde in de nacht van 28 op 29 juli is inmiddels 
iedereen bekend. Of hij het gaat redden zal pas in de 
lente van 2024 duidelijk worden. Hoe dan ook, het 
heeft de feestvreugde voor de viering van 20 jaar 
beukenlaan danig getemperd. 

 

”Toch gaat er iets gebeuren”, zegt Alfred nadrukkelijk, 
”op zondag 30 oktober vindt er op ’t Hofke-noord een 
zeepkistenrace plaats. Hier begon eind jaren 90 ook 
de actie De Beuk Erin. Daarnaast heeft dit evenement 
eveneens te maken met de aanleg van het fietspad 
tussen Helmond en Eindhoven. ’t Hofke-noord is hier 
onderdeel van en op het moment van de race is dit  
afgesloten om opgenomen te worden in het traject 
van het fietspad en is er dus ruimte voor ons evene-
ment. Ook zijn er talrijke kramen, waarin bewoners 
initiatieven tonen hoe hun directe leefomgeving te 
verbeteren en dit in de breedste zin van het woord. 
Dat kan groen van aard zijn, maar kan ook gaan over 
een speeltuintje. Denkt u aan een dergelijk initiatief 
en bent u op zoek naar bekendheid en steun, dan is 
deze informatie/doe-markt een ideale ontmoetings-
plaats hiervoor.”  Meld u zich dan aan via: zeepkisten-
race.tongelre@wasven.nl.

In memoriam

Op 5 april 2005 werd Belangengroep De Beuk Erin 
officieus ten grave gedragen. In processie met Jan 
Vogels als pastoor voorop, trok de stoet 
rondom ’t Hofke richting beukenlaan. De relikwie, 
een jonge rode beuk, 
vond er zijn definitieve bestemming in het kasteelbos. 
De dag erna zag  Stichting Groendomein het Wasven 
het levenslicht. De Fransen hebben daar een mooie 
uitdrukking voor: ”Le roi est mort, vive le roi”.  

Velen die meededen met De Beuk Erin, zetten hun 
vrijwilligerswerk voort bij het Wasven. Anderen 
gingen iets anders doen zoals initiatiefnemer, John 
van Soerland, die met zijn hond Misty door de beu-
kenlaan wandelde en groot alarm sloeg, toen hij de 
schade zag die aan de beukenlaan werd toegebracht. 
Hij bracht de zaak aan het rollen.

                                         

                                        
           

Dank voor jullie aandacht, het was me een waar 
genoegen, Paul Brans.

Tot slot hieronder: de QR code om de 
interviews met Frank Bierkenz en  Jan 
Vogels te bekijken.   

John Muermans 
in actie                 

de laatste beuk, 
13 april 2022                                            

John van Soerland                                                       
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In ons bezorggebied zijn sinds kort nieuwe wijkagenten aangesteld. Zij stellen zich hieronder aan de lezers 
voor.

Geestenberg, Muschberg en Urkhoven
Hierbij wil ik me graag voorstellen aan jullie. Mijn naam is Hasan Karaca en ik ben de nieuwe wijkagent van de 
wijken Geestenberg, Muschberg en Urkhoven. Ik ben werkzaam op het politiebureau aan de Michelangelolaan 
4 te Eindhoven. 
Mochten jullie contact met mij willen opnemen dan kan dat via 0900-8844, politie.nl, Twitter of Instagram.

’t Hofke, Koudenhoven, Karpen en Wasven
Hallo allemaal, graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Kyra de 
Jongh en ik ben de nieuwe wijkagent van de wijken ’t Hofke, Koudenhoven, Karpen en Wasven. Het politiebu-
reau waar ik werkzaam ben is Eindhoven-Noord, gelegen aan de Michelangelolaan 4 te Eindhoven.
Mochten jullie contact met mij op willen nemen dan kan dat via 0900-8844, politie.nl of via Instagram. Tot 
ziens in de wijk! 

Nieuwe wijkagenten

Zaterdag 16 juli was er van alles georganiseerd door het CKE en Woonbedrijf op het veld voor de flats bij de 
Pagelaan.
Een klein circus met allerlei beesten en steltlopers. Ook kon je schminken en koekhappen 
van hengelaars. Er was koffie ,thee en limonade met koeken en snoep, een ijscoman en 
volop heerlijke muziek.
Een paar impressies.

Verslag wijkfeest Vlindertown



19

Iedereen heeft het deze zomer wel gemerkt: het 
klimaat verandert en daarmee het weer in Neder-
land ook. Deze zomer was droger en warmer dan 
ooit tevoren. In het tuincentrum merken we dat veel 
mensen op een andere manier gaan denken om toch 
te kunnen genieten van hun tuin. Wij denken graag 
met ze mee!

Vang regenwater op!
Een eerste manier is natuurlijk om áls er regen valt, 
dit op te vangen om tijdens een droge periode te 
gebruiken om de tuin water te geven. Zo bespaar je 
ook op kostbaar drinkwater. Dus in plaats van dat 
het water van het dak van je huis of schuur door de 
regenpijp naar het riool wegstroomt, zorg je ervoor 
dat het in je tuin terechtkomt. Bijvoorbeeld door een 
natuurlijke vijver aan te leggen of een ondergrondse 
opslagtank in te graven. Dit kost natuurlijk wat tijd 
en geld, maar gelukkig hoef je niet je hele tuin op 
zijn kop te zetten om iets te kunnen doen. Je kunt 
ook beginnen met een regenton aan je regenpijp te 
koppelen. Op die manier vang je ook water op. Er zijn 
mooie houten regentonnen, maar ook van kunststof 
in allerlei soorten en maten. Van 100 liter voor een 
kleine tuin tot zelfs 500 liter of meer voor een grote 
tuin. Er zijn zelfs regentonnen met een plantenbak 
er bovenop. Voor elke tuin wat wils dus en je zet er 
gemakkelijk je gieter onder om je planten water te 
geven.

Kies de juiste planten
Deze zomer konden we de planten wel water blijven 
geven. Toch is dat niet altijd nodig. Als je ervoor zorgt 
dat je planten kiest die tegen droogte kunnen, hoef je 
veel minder water te geven. Vaste planten die goed 
tegen droogte kunnen zijn bijvoorbeeld: muurbloem 
(Erysimum ‘Bowles Mauve’), ijzerhard (Verbena 
bonariensis), hemelsleutel (Sedum ‘Herbstfreude’), 
lavendel en vlinderstruik (Buddleja). Let wel op: plan-
ten die net geplant zijn, hebben altijd water nodig, 
omdat hun wortelstelsel nog niet voldoende ontwik-
keld is. Plant het liefst in de vollegrond, planten die 
in de grond staan hoeven veel minder vaak water te 
krijgen dan planten in een pot of bak.

Plant in de herfst
De herfst is een goede tijd om te planten. De bodem 
is nog warm genoeg voor de wortels om te groeien, 
maar het is niet meer zo warm dat je elke dag water 
hoeft te geven. Staan je planten al meer dan 1 jaar in 
de tuin, dan hebben ze vaak al veel minder water no-
dig. Een tuin van enkele jaren oud, kan prima tegen 
een periode van droogte. ‘Voed’ je planten op door 
liever 1 of 2 keer per week veel water te geven, dan 
elke dag een klein beetje.

Hoe groener de tuin, hoe aangenamer
Een tuin met veel bestrating is veel warmer dan een 
groene tuin. Fiets op een warme dag maar eens van 
de stad naar een dorp in de buurt. Zodra je de huizen 
voorbij bent en in de natuur terecht komt, is het veel 
koeler. Stenen houden warmte vast, terwijl groen 
zorgt voor schaduw en verkoeling. Zo werkt het in je 
eigen tuin ook. Gebruik alleen bestrating waar het 
nodig is, bijvoorbeeld voor een terras of pad, maar 
maak de rest van de tuin groen. Door slimme keuzes 
te maken in beplanting, met bijvoorbeeld voldoen-
de bodembedekkers, valt het met onderhoud reuze 
mee. En geniet jij volgende zomer van een aange-
naam koele, groene tuin. 

Een aangename groene tuin
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CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl
• Telefoon (tussen 9.30 en 11.30 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

Gezellige filmavond
Op vrijdag 21 oktober organiseren we weer een gezel-
lige 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: fi lmraadhuis@
gmail.com

•  Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

Volgens een theorie zou een constante kleine hoeveel-
heid alcohol in ons bloed ons creatiever, relaxter en 
scherper maken. In de Zweedse fi lm ’Druk’ (Dronken) 
uit 2020 beginnen vier uitgebluste leraren aan een 
middelbare school een experiment om deze theorie uit 
te testen.

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond: 18 november, 16 december

KOM 
JE 

OOK?

Halloweentocht
Op vrijdag 28 oktober is er weer Halloween in de wijk!
Van 18.30 tot 21.00 uur kun je in de Hageheldlaan, Monarchstraat, Kluizenaarstraat, Avondroodstraat, 
Morgenroodstraat, Wapendragerstraat, Atalantastraat en het Pijlstaartpad komen griezelen.
De spannende avond start bij ’t Oude Raadhuis. Er is geen vaste route door de wijk, als je durft mag je aan-
bellen bij de versierde huizen voor iets lekkers. We weten nooit precies welke huizen er meedoen, dus kijk 
goed rond! Op verschillende plekken zijn er ook spannende en leuke activiteiten voor dappere kinderen, 
groot en klein.Trek je beste griezelpak aan, neem je tasje mee en kom lekker griezelen!
De Halloweentocht wordt georganiseerd door de wijkbewoners, ’t Oude Raadhuis en Stichting Speeltuin 
Zwaluwstaartweg.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 6 en 20 oktober 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. 

Inloop-/muziekmiddag
Elke woensdagmiddag hebben we een gezellige 
inloop-/muziekmiddag in ’t Oude Raadhuis 
waarop u naar keuze kunt dansen, 
verzoeknummers aanvragen, meezingen 
en natuurlijk gezellig kunt ’buurten’.
De inloopmiddag is van 14.00 tot 17.00 uur.
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Jeugdschaken
Schaakclub De Hofdame heeft nog enkele 
plaatsen vrij voor kinderen vanaf 6 jaar om 
schaakles te volgen. Aanmelden bij ’t Oude 
Raadhuis tussen 9.30 en 11.30 uur of een mail 
sturen naar raadhuis-evenementen@kpnmail.nl.
De schaakles start in oktober en is elke dinsdag 
van 19.00 tot 20.00 uur. De kosten bedragen 
15 euro voor 1 jaar schaakles.
Mocht je interesse hebben meld je aan en 
hopelijk zien we elkaar in  oktober.

Lege zaal zoekt gezellige gasten op zondagmiddag!
Inloopmiddag van 13.30 tot 16.30 uur!
Vanaf 4 september zijn we weer fris en enthousiast van start gegaan met de gezellige zondagmiddag-
inloop in ’t Oude Raadhuis. Maar… waar blijven onze gasten??
We zijn op zoek naar zo veel mogelijk mensen die we willen verwelkomen met een lekker kopje koffi e of 
thee, een wijntje, een biertje, glaasje fris en een lekker hapje.
Tijdens de inloop kan er gekletst worden, een kaartje worden gelegd, een ander spelletje of gesjoeld wor-
den. Verder is het de bedoeling om een keer in de maand een lekker ouderwetse bingo te organiseren!  
Zeg nu zelf, wie wil dat nu niet?
Kom op zondagmiddag eens binnen kijken, de drempel is echt niet zo hoog!!! Vind je het lastig om alleen 
binnen te stappen, vraag je buurvrouw, buurman, zus, broer, of wie dan ook en loop gewoon binnen!
Wellicht vind je het zo gezellig dat je ook aan de slag wilt als gastheer of gastvrouw en ga je zelf dat 
kopje koffi e schenken, dat drankje en hapje serveren en ga je bijdragen aan een gezellige middag voor 
onze bezoekers. 
Heb je zelf ideeën, zoals een muziekmiddag (zoals op de woensdagmiddag, ook heel gezellig!), alles is 
bespreekbaar en we kijken dan samen naar de uitvoerbaarheid van het idee!
Dus nogmaals, denk je op zondagmiddag, ik zou wel even lekker met iemand willen kletsen of een 
kaartje leggen, voel je meer dan welkom! Onze gastvrouwen/gastheren heten jullie van harte welkom en 
maken er samen met jullie iets gezelligs van!!!
De entree en de hapjes zijn gratis, drankjes volgens onze prijslijst!
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

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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Mijn naam is Barry Wonder en ik ben 31 jaar oud. Al 
van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de Twee-
de Wereldoorlog. Inmiddels doe ik al ruim 10 jaar 
onderzoek naar de bevrijding van Eindhoven. In 2019 
is mijn boek “Bevrijding Woensel – ooggetuigen 
vertellen” uitgekomen. In dit boek vertellen meer 
dan 100 ooggetuigen uit het stadsdeel Woensel hun 
bevrijdingsverhaal en zijn 550 foto’s opgenomen. Het 
is het resultaat van bijna 10 jaar lang hobbymatig on-
derzoek, waarbij ik met ongeveer 300 Eindhovenaren 
in contact ben gekomen. Als vervolg op de uitgave 
over het stadsdeel Woensel ben ik bezig met een 
boek over de stadsdelen ten zuiden van de spoorlijn 
(Strijp, Centrum, Gestel, Stratum en Tongelre). Deze 
stadsdelen heb ik niet behandeld in het eerste boek, 
juist om dieper op de Woenselse details te kunnen 
ingaan en zo min mogelijk verhalen en foto’s te 
hoeven uitsluiten. De twee boeken samen moeten 
het gehele verhaal over de bevrijding van Eindhoven 
en buitengebied vertellen in de woorden en beel-
den van de getuigen zelf. In het vervolgboek wil ik 
onder andere de gebeurtenissen rondom ’t Hofke in 
september 1944 beschrijven. Inmiddels weet ik dat 
er zich op 19 september 1944 Amerikaanse parachu-
tisten rondom ’t Hofke bevonden. Zij sliepen bij de 

mensen in huis, in de schuren en op de velden. Onder 
andere heb ik van mevrouw Van de Nobelen gehoord 
dat zij schuttersputten rondom hun boerderij op de 
Koudenhovenseweg hadden gegraven. Ook sprak ik 
iemand van de familie Van de Griendt. Die vertelde 
dat er van 20 t/m 22 september een Amerikaan bij 
hun thuis aan ’t Hofke had geslapen. Op 20 septem-
ber begon vanuit Tongelre de Amerikaanse aanval op 
Nuenen. Deze actie is verfilmd in de miniserie “Band 
of Brothers”. Van rondom ’t Hofke ken ik eigenlijk 
maar weinig foto’s, maar de bijgaande foto zou daar 
ergens gemaakt moeten zijn. Wie er op de foto staan, 
weet ik helaas niet. Ik heb de foto gekregen van on-
derzoeker Tom Peeters, die de foto ooit bij iemand op 
’t Hofke scande. Van de herkomst kan hij zich helaas 
niets meer herinneren. Mijn vermoeden is dat de 
foto in de grote tuinen achter de huizen van ’t Hofke 
is gemaakt. Ik zou graag in contact willen komen met 
ooggetuigen van de bevrijding of de familieleden 
daarvan. Niet alleen de verhalen uit eerste hand, 
maar ook die uit overlevering zijn interessant. Zijn 
er nog oud-bewoners van ’t Hofke bekend waarmee 
ik contact zou kunnen opnemen? Telefonisch ben ik 
bereikbaar op het nummer 06-83702172 of per email 
via het e-mailadres barrywonder@ziggo.nl.

Boek over de bevrijding van Tongelre 

Ontspanningsyoga en een
speciale cursus voor thuis

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

Losse workshops op 
donderdagochtend 

van 10.00 tot 12.30 uur.

10-11-2022:
Long Covid ademtraining voor 

meer energie

24-11-2022: Beter slapen

 1-12-2022: Stabiel bewegen, 
in je kracht staan



 ‘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

JUMBO PAGELAAN ZOEKT NIEUWE MEDEWERKERS
Kassa medewerker 32 uur
AGF medewerker 32 uur

HALLO GEZELLIGSTE BAAN VAN NEDERLAND!
HULPKRACHTEN:
AGF minimale leeftijd 16 jaar
Bakkerij minimale leeftijd 16 jaar
Vleeswaren minimale leeftijd 16 jaar
Vulploeg minimale leeftijd 15 jaar
Kassa & service minimale leeftijd 16 jaar

Eindhoven, Pagelaan
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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

Carte Blanche
Een theatergezel-
schap dat naast 
het maken van 
voorstellingen ook 
makers met een 
beperking opleidt. 
Ook wel lastige 
talenten ge-
noemd. Zij krijgen 
een plek bij Carte 
Blanche in de 
vorm van theater-
makers, beeldend 
kunstenaars en 
schrijvers. Op dit 

moment staan er drie voorstellingen op het program-
ma: Touchables, Papa en Heethoofd. Het zijn drie 
heel verschillende voorstellingen met verschillende 
rakende onderwerpen.

Touchables
Deze voorstelling is een samenwerking tussen Carte 
Blanche en de drie ontwerpers: Sjoerd Geerts, Frits 
Achten en Manou van den Berg. In deze samenwer-
king spelen de acteurs van Carte Blanche een voor-
stelling met de ‘touchables’ van de drie ontwerpers 
waarin zij met z’n vieren een bijzondere, spannende 
en speciale performance neerzetten tijdens Dutch 
Design. Hoe ga je om met design, hoe kun je dit dich-
ter bij de mensen brengen.
22 t/m 30 oktober
Tijdens de DDW bij Theater Carte Blanche, Sectie C, 
Eindhoven.

Papa
Wat betekent het voor een ouder wordende vader 
om een zoon met een beperking te hebben? Waar 
loop je tegenaan, hoe wapen je je tegen het onver-
mijdelijke, namelijk je eigen sterfelijkheid. Gebaseerd 
op het verhaal van een deelnemer aan de Werk-
plaats. Een familiedrama met een lach en een traan.
19 en 20 november
Regie: Liesbeth Reeser
Acteurs: Rob Krikke en Stefan Jung
Theater Carte Blanche, Sectie C, Eindhoven

Heethoofd
Is zorg nog wel zorg? Hoeveel moed heb je nodig om 
hulp te vragen in een bureaucratische omgeving? Een 
hilarische voorstelling vol beweging. Met in de hoofd-
rol iemand die te veel prikkels krijgt van alles om 
zich heen. Wat zou jij doen als je overprikkeld bent 
en hulp moet vragen aan instanties, die niet altijd 
perfect werken? Gebaseerd op de ervaringen van een 
werkplaatsdeelnemer. 
Concept: Johnny Mirer en Peter van Loon
Acteur: Peter van Loon
Theater Carte Blanche, Sectie C, Eindhoven

Voor meer informatie: carteblance.nu

Nieuws van
Sectie-C
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De Dutch Design Week komt steeds dichterbij. Van 22 
tot 30 oktober zal Sectie-C weer bruisen.
Met meer dan 90 ontwerpers die hun werken pre-
senteren en vele studio’s die hun deuren openen om 
je een kijkje achter de schermen te geven. Er zullen 
heerlijke plekken zijn om te borrelen en te dineren. 
Er zullen optredens, muziek, vuurtjes en een geweldi-
ge energie zijn.
Wij kunnen niet wachten!

Dit jaar hebben we ook iets speciaals voor de buurt 
georganiseerd. Op zaterdag 22 oktober om 12.00 uur 
leidt Gaia, onze programmamaker, de buurt graag 
rond. Ze zal de geïnteresseerden vanaf 11.30 uur op-
vangen met koffie in The Pool en om 12.00 uur start 
de 1,5 uur durende rondleiding. Je hoeft je hier niet 
voor aan te melden. 
Voor het programma van de 
volledige design week ga 
naar www.DDW.nl

Thema Dutch 
Design Week: 
Miriam van der 
Lubbe (directeur 
Dutch Design 
Week): 
“Het thema voor 
de DDW van dit jaar is: Get Set. Get Set betekent dat 
wij - als ontwerpers, als burgers - de juiste mentali-
teit moeten krijgen. Dat is waar we nu staan. Maar 
we moeten ons schrap zetten voor wat komen gaat. 
Denk aan enorme uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, 
de oorlog in Oekraïne, ongelijkheid, en vele andere 
sociale vraagstukken. Om samen veranderingen door 
te kunnen voeren, moeten we echt de juiste mindset 
krijgen. Dus: Get Set!”

Dutch Design Week op Sectie C

The Pool is het culturele clubhuis van Sectie-C waar 
iedereen welkom is, waar iedereen wordt uitge-
nodigd en iedereen wordt gestimuleerd elkaar te 
ontmoeten en uit te wisselen.
In de The Pool programmeren we exposities, bijeen-
komsten, diners, en tijdens de Empty Pool weeken-
den kun je hier performances, muziek en moonshots 
aantreffen. 
Houd hiervoor vooral goed de agenda op Sectie-C.
com in de gaten. 

Als creatieve plek met meer dan 270 makers, foto-
grafen, kunstenaars, designers, ambachtsmensen, 
muzikanten en theatermakers willen we meer laten 
zien wat er allemaal op het oude bedrijventerrein 
gebeurt. Want waar er altijd hard gewerkt wordt is 
er zelden te zien wat er allemaal gecreëerd wordt op 
Sectie-C. 

The Pool exposities hebben de traditie van samen-
werken als uitgangspunt genomen. Telkens worden er 
minstens twee creatieven aan elkaar voorgesteld die 
vervolgens samen hun werk in gesprek laten gaan. 
Dit zorgt ervoor dat elke expositie tot een verrassend 
resultaat leidt. 

Onder anderen Willem van 
Hooff en Olga Flór, Tim Teven 
en JB Gambier, Tessa Koot en 
Frits Achten hebben The Pool 
omgetoverd tot hun eigen 
wereld. 

De komende exposities zijn 
te zien tijdens de Dutch 
Design Week en de 3 weken 
erna en de laatste expositie 
dit jaar zal worden geopend op 9 december. Wie er 
dan gaan exposeren houden we nog even geheim. 
Dus we nodigen jullie van harte uit een kijkje te 
komen nemen. 

Voor de verrassingen tijdens de Empty Pool weeken-
den raden we je aan de website www.sectie-c.com 
goed in de gaten te houden. 

Mocht je zelf een goed idee hebben voor een publiek 
evenement in een Empty Pool weekend, dan kun je 
altijd contact opnemen met Gaia@sectie-C.com

THE POOL 
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Chocolademeditatie: chocolade proeven zal nooit meer 
hetzelfde zijn
De Chocolademeisjes uit Eindhoven verzorgen al 
langer proeverijen met bean-to-bar-chocolade, maar 
met hun concept ‘Chocolademeditatie’ tillen ze de 
proeverij naar een hoger niveau. Tijdens deze work-
shop worden mindfulnessoefeningen gecombineerd 
met het proeven van bean-to-bar chocolade. Op deze 
manier word je je nog meer bewust van hetgeen je 
allemaal proeft. Chocolademeditatie wordt gegeven 
in de studio van Worldyoga op Sectie-C en op verzoek 
op locatie.

Chocolade proeven in alle rust
Marianne van Lankvelt, één van De Chocolademeisjes 
en tevens yogadocente, licht toe: “Vanuit het geven 
van chocoladeproeverijen, weten wij hoe belangrijk 
het is om in alle rust te kunnen proeven om verschil-
lende smaaktonen te kunnen herkennen. Mindful-
nessoefeningen zorgen ervoor dat je jezelf beter kunt 
concentreren en meer in het hier en nu bent. De 
ideale staat van zijn om chocolade in te proeven. Met 
dit in gedachte hebben wij Chocolademeditatie ont-
wikkeld. Je hebt dan ook geen enkele ervaring nodig 
om mee te kunnen doen.”
 
Complexe smaken
Tijdens Chocolademeditatie maken De Chocolade-
meisjes gebruikt van bean-to-bar chocolades, die zij 
ook aanbieden in hun webshop. “In onze chocolades 
proef je het unieke en complexe karakter van de 
verschillende types cacao en hoe de chocoladema-

ker hiermee heeft gewerkt”, vertelt Rebecca Smeets 
vol enthousiasme. “Chocolade zit vol met rijke en 
complexe smaken en bevat maar liefst vierhonderd 
uitgesproken smaaktonen. Uiteraard ga je deze niet 
allemaal direct herkennen. Maar je zal wel direct 
merken dat de combinatie van mindfulnessoefenin-
gen en het bewust proeven, je ongelooflijk helpt bij 
het herkennen van verschillende smaken. Daarnaast 
ontdek je dat wanneer je samen proeft, je zoveel 
meer proeft dan alleen.”
 
Proeven met al je zintuigen
Proeven doe je met al je zintuigen, aldus De Choco-
lademeisjes. “In de hectiek van alledag vergeten wij 
dit maar al te gemakkelijk, of zijn we ons er niet eens 
bewust van. Hoe vaak is die reep chocolade al op, 
voordat je het door hebt? Tijdens deze workshop ne-
men wij de tijd om bean-to-bar-chocolade te proeven 
met al je zintuigen. Hierdoor ervaar je de chocolade 
optimaal. Hierna zal chocolade nooit meer hetzelfde 
smaken.”
 
Klaar om anders chocolade te proeven?
Op vrijdag 23 september, 21 oktober en 25 november 
wordt van 19.30 tot 21.00 Chocolademeditatie gege-
ven in de studio van Worldyoga op Sectie-C. Aanmel-
den kan via www.chocolademeditatie.nl
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Kindcentrum De Boog
Daar voel je je thuis!

Alles onder één dak 
voor kinderen van 
0 tot 13 jaar

Samen spelen, leren 
en leven

Engels in groep 1 t/m 8

Waar elk kind en zijn 
talent wordt gezien en 
gehoord

’Gewoon’ goed en 
eigentijds onderwijs

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

Zit je ook altijd met je handen in het haar?
Nou dan hebben we de perfecte baan voor jou!

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Wat wij van jou verwachten:
• Flexibel inzetbaar

• Geen 9.00 tot 17.30 uur mentaliteit
• Meedenken aan en in de salon

• Zichtbaar interesse voor het vak
• Passie voor de klantbeleving

Ben of ken jij deze Hairstylist?
Stuur je CV+ motivatie naar info@vanderheijdenkappers.nl

Vacatures voor

Allround Hairstylist & BBL of BOL stagiaire
Wat krijg je van ons?

• Gezellig team
• Doorgroei mogelijkheden

• Trainingen



29

Ingrediënten 
voor 4 koppen

- 500 gr. wortels
- 700 ml water
- 1 groente bouillonblokje
- 1 ui
- 2 tenen knoflook
- stukje gember (circa 5 cm)
- 1 kleine rode peper
- 100 ml kokosmelk
- olijfolie
- snufje zout en peper
- beetje kookroom
- takje verse koriander

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1. Snipper de ui, snijd de knoflook, het pepertje en gember in kleine 
stukjes.
2. Snijd de wortels in stukjes.
3. Giet een scheutje olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook aan.
4. Meng na 2-3 minuten de wortels en gember erdoor en bak 1 minuut 
mee.
5. Voeg het water en bouillonblokje toe.
   Breng aan de kook en laat 20 min. koken.
6. Voordat je de soep met een staafmixer pureert de kokosmelk 
toevoegen.
   Breng op smaak met zout en peper.
7. Serveer het in koppen en serveer het met een scheutje kookroom en 
takje koriander.

Eet smakelijk!
Clasine

Wortelsoep met gember

Hallo. Ik help je graag 
jouw natuurlijke weg 

te vinden.

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

Heb jij klachten, waarbij voeding
je wellicht kan helpen?

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

info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl
joycekosnatuurvoedingskundige.nl  
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activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

De zomer is helaas alweer voorbij, de blaadjes beginnen te vallen en de dagen te korten. Gelukkig is er 
bij Orka genoeg te doen de komende maanden. Laaf je aan de hartverwarmende activiteiten, deelne-
mers en vrijwilligers van Orka. Check de bijgevoegde kalender. De website zal snel “live” gaan en dan 
is er weer overzicht.

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten en/of evenementen!

Orka Ontmoet
“ORKA Ontmoet” u graag!

Zit u vaak alleen thuis aan de lunch? Kom dan eens op woensdag naar de ORKA om samen met andere 
wijkgenoten samen te lunchen. U mag natuurlijk ook samen met uw buurman of buurvrouw komen. Of 
misschien met uw gezellige vriend of vriendin. Alles is mogelijk. 
U kunt uw plaatsje aan tafel reserveren bij de ORKA, maar u kunt ook rustig binnenlopen als u in de buurt 
bent. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur gaan we aan tafel.
Het kost € 4.00 per persoon. Elke week proberen we er met onze vrijwilligers er weer iets moois van te 
maken. Soms met een soepje, soms met een lekker gerechtje voor op het brood-
je.  Daarbij hoort vanzelfsprekend ook een kopje koffie of thee, om de maaltijd 
compleet te maken. 
Jong of oud, iedereen is van harte welkom om aan te schuiven.
Tot ziens bij de ORKA!

Hallo allemaal,
Hopelijk hebben jullie genoten van een heerlijke zon-
overgoten vakantie.
Ook ORKA is natuurlijk 3 weken dicht geweest, maar we 
zijn weer volop van start gegaan!

We zijn druk op zoek naar vrijwilligers voor de volgende 
vacatures die we hebben openstaan, kunnen jullie ons 
helpen?
• Halloween organisatie, Halloweentocht in de wijk. 
• Ondersteuner Bakske doen iedere donderdagavond. 
• Wandelworkout iedere donderdagochtend/begin van 
de middag.
Dus ken of ben jij iemand die interesse heeft in een van 
deze vacatures? Super!!
Laat het ons weten voor meer informatie. 

Vacatures bij Orka
“Open Orka” vrijdag 21 oktober 20.30 uur 

Elke 3e vrijdag van de maand zijn we met 
“Open Orka” vanaf 20.30 uur geopend. Een 
gezellige start van je weekend. Het is mogelijk 
om een potje darts te spelen, maar we hebben 
ook een kast vol spelletjes die je kunt spelen, 
maar je kunt ook een potje kaarten. Op deze 
avonden is iedereen welkom en is de entree 
gratis. Maar je bent ook welkom als je gewoon 
gezellig onder het genot van een drankje aan 
de bar een praatje wilt komen maken. Ontmoet 
nieuwe mensen en geniet van een ongedwon-
gen gezellige avond! 

Wij vertrouwen erop dat we jullie binnen kort 
zien!

Open Orka
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Zaterdag 1 oktober is het weer 
muziekavond. Dit keer is het 
Disco Fever!! Van 20.30 uur tot 
24.00 uur kun je je John Travolta 
en Olivia Newton John kunsten 
laten zien op de dansvloer.
Tot dan!

Disco Fever

Taalcafé Tongelre 

Ben jij iemand die de Nederlandse taal wil praten/oefenen? Dan kan dat vanaf 21 september iedere 
dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. In het Taalcafé praat je, onder begeleiding van enthousiaste 
vrijwilligers, met andere mensen die ook de Nederlandse taal willen leren. 

Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon langskomen bij Activiteitencentrum Orka, Broekakkerseweg 
1, 5641 PC Eindhoven. 

Voor eventuele vragen kan je bellen met Wil Vugts 06-38074152. 

 

Are you someone who wants to talk/practice the Dutch language? That is possible from September 
21st, every Tuesday morning from 9.30 am to 11 am. In the Language Café you can talk, under the 
guidance of enthusiastic volunteers, with other people who also want to learn the Dutch language. 

Signing up is not necessary. You can just drop by at Orka Activities Center, Broekakkerseweg 1, 5641 PC 
Eindhoven.  

For any questions you can call Wil Vugts 06-38074152 

 

كل ثالثاء صباحا من الساعة   ٢٠٢١- ٠٩-٢١بامكانك اعتبارا من  هل انت شخص يبحث عن تعلم و ممارسة اللغة الهولندية؟ اذا 
القدوم الى مقهى اللغة. تحت اشراف متطوعين متحمسين هناك ستلتقي بناس يريدون ايضا تعلم الهولندية.  ١١.٠٠حتى   ٠٩.٣٠  

. ت مركز أوركا للنشاطا الىكانك المجيء ببساطة التسجيل في مقهى اللغة غير ضروري، بام  

Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven 

    

 

Hollandaca konuşmak/Pratik yapmak istermisiniz? 21 Eylül'den itibaren her Salı sabahı 9.30'dan 11'e 
kadar Taalcafé'de gönüllülerin rehberliğinde sizin gibi Hollandaca öğrenmek isteyen insanlarla 
konuşabilirsiniz. 

Kaydolmak gerekli değildir.  Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven adresindeki Orka Aktivite 
Merkezi'ne uğrayabilirsiniz. 

Herhangi bir sorunuz için Wil Vugts'u arayabilirsiniz 06-38074152 

     38074152-06على الرقم   Wil Vugts   لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالسيد



Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking
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Bij het Taalcafé Tongelre, dat iedere dinsdagochtend bij Activiteitencentrum Orka wordt gehouden, kunnen 
mensen die de Nederlandse taal willen leren, gezellig praten met elkaar en met de vrijwilligers die er zijn. 
In september 2021 is het Taalcafé van start gegaan. Er wordt gepraat met elkaar met behulp van vragen die 
onder andere te vinden zijn op een bekend theemerk en er worden spelletjes gespeeld. De vragen worden 
door de vrouwen zoveel mogelijk in het Nederlands beantwoord. 
Een behoorlijke uitdaging voor de vrouwen die uit diverse landen van over de hele wereld komen.  De vrijwilli-
gers Ingrid, Akram, Ann, Roos en Jip helpen waar ze kunnen, niet alleen met de taal, maar ze bieden ook hulp 
bij alledaagse situaties. Denk bijvoorbeeld aan een brief van de gemeente die volledig in het Nederlands is 
geschreven. Ingrid: ”Voor ons zijn veel dingen vanzelfsprekend, maar voor de meeste van de mensen die wij 
hier zien, niet.  Een taal leren is dan wel een kwestie van doen, maar makkelijk is het niet. De meeste vrouwen 
die je hier ziet hebben kinderen die naar school gaan. Op school praten de kinderen Nederlands en dat doen 
ze dus ook thuis meer en meer.  Een taal leren is oefenen, oefenen en nog eens oefenen.”
De aanwezigen zijn enthousiast en komen er graag. Zo ook Nirvana, zij is in 2018 vanuit Egypte naar Nederland 
gekomen. Samen met haar drie kinderen heeft ze hier een nieuw leven opgebouwd. Via de buurtinfowinkel 
is ze bij het Taalcafé terecht gekomen. Nirvana: ”Ik steek er veel van op, samen praten helpt mij. Het zijn hier 
leuke mensen die mij graag willen helpen. De Nederlandse taal is niet makkelijk en soms gebruik ik ook Engel-
se woorden als ik het niet meer weet. Het is wel fijn dat ik dan nog steeds begrepen word.”
Voor iedereen die interesse heeft om bij het Taalcafé aan te sluiten: u bent op iedere dinsdagochtend welkom 
van 09.30-11.00 uur. Deelname is gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. 
Mocht u nu naast gezellig praten in het Taalcafé behoefte hebben aan Nederlandse les, dan kunt u terecht bij 
’t Oude Raadhuis aan ’t Hofke. Daar worden iedere week Nederlandse lessen verzorgd. 

Taalcafé Tongelre
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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

Foto Hans van Kimmenade – de Dommel langs 
Eckartdal
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momenten met
Hart, ziel en handen

U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met al uw krachten.

Deuteronomium 6,5

Een mooie maar tevens een lastige tekst, want wat is liefheb-
ben?

En ja elk mens verlangt ernaar,
maar helaas wordt liefde zo vaak met voeten getreden.
Steeds opnieuw ontstaan er situaties die het tegendeel 
bewijzen.
Oorlogssituaties, dichtbij en veraf.
De gevolgen van de oorlog in de Oekraïne merken wij ook 
hier 
in ons land. Het leven wordt een stuk duurder, 

en hoe komen we de winter door met een tekort aan 
energie als gas en elektriciteit;
kunnen wij dit aan en blijven we solidair?

Als mensen van de hoop
worden wij opgeroepen met een boodschap van 
liefde;
liefde voor de medemens,
liefde voor de Allerhoogste die wij God noemen
en dat in één beweging.

Ook wij worden opgeroepen
om deze liefde te beleven in heel concrete situaties;
vooral op die plaatsen 
waar mensen in nood zijn,
gekwetst zijn, op de vlucht zijn, op straat leven
en uitzien naar menselijkheid en gerechtigheid.
In contact met die gekwetste mens
komen we ook tot de kern van ons mens-zijn,
de kern van ons bestaan:
Liefde.

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

Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 2 oktober      10.00 uur    ds. Tjalling Huisman                                                                                                                  
Schrift en Tafel
Zondag 9 oktober       10.00 uur    ds. Tjalling Huisman                                                       
Kinderdienst, Jeugdkerk
Zondag 16 oktober    10.00 uur    ds. Tjalling Huisman 
Zondag 23 oktober    10.00 uur    ds. Rob Kosterman 
Kinderdienst, Jeugdkerk
Zondag 30 oktober    10.00 uur    ds. Petra Speelman

Diaconie buiten de kerk
Als kerk gebruiken we de term ‘diaconie’ voor alle 
activiteiten waarbij we dienend aanwezig zijn. Prak-
tische steun voor mensen die het moeilijk hebben, 
aandacht voor situaties van onrecht en ongelijke 
kansen, projecten van Kerk in Actie, enzovoort. Zo 
zijn we nu onder andere betrokken bij de Huiskamer 
voor Vluchtelingen, om cursussen en scholing voor 
jonge vluchtelingen zonder status mogelijk te maken. 
Door het aanleren van praktische vaardigheden zoals 
schilderen, timmeren, eenvoudige klussen op gebied 
van elektriciteit, ontwikkelen ze vaardigheden waar-
mee ze hier of elders in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. Een heel belangrijk effect is ook dat hun 
eigenwaarde groeit. Overigens blijven we als diaconie 
op zoek naar gemeenteleden die hieraan mee willen 

helpen of mee willen denken over hoe we dit kunnen 
realiseren in Eindhoven. Iets voor u? Voor jou?
Ons past bescheidenheid; als kerkgemeenschap zijn 
we in de samenleving vaak niet herkenbaar en niet 
aanwezig. Soms omdat we niet gezien worden. Maar 
ook omdat we ons meer richten op de mensen en de 
gemeenschap in de kerk dan op de samenleving en de 
mensen buiten de kerk. 
In die samenleving zijn talloze initiatieven die je ook 
diaconaal zou kunnen noemen. Vrijwilligerswerk bij 
schuldhulpverlening, het maatjesproject van het Rode 
Kruis, in onze eigen stad Eindhoven doet, teveel om 
op te noemen.
Eén van die initiatieven is de Stichting Eet Mee, die 
vanaf 2009 onbekenden met elkaar samenbrengt aan 
de keukentafel. Gewoon om nieuwe mensen te leren 
kennen. Met de komst van veel Oekraïense vluchte-
lingen naar Nederland ontstond het plan om etentjes 
voor hen te organiseren. En zo werd Oekraïners aan 
tafel geboren. Nederlanders die het leuk vinden om 
een keer te koken en te eten met Oekraïners kunnen 
zich aanmelden en aangeven hoeveel mensen ze kun-
nen ontvangen en of er kinderen mee-eten. En Oekra-
iners die geïnteresseerd zijn in een etentje en kennis-
making met een Nederlandse familie kunnen zich ook 
aanmelden. De stichting zorgt voor een match, en laat 
het dan verder aan het gastgezin over om contact te 
leggen met de gast of gasten. De Stichting Eet Mee is 
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CONTACT 
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris) 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoorde-
lijkheid 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 getrouwd:
16 juli Annie Smits en Dennis Schunselaar en vond de 
doop plaats van hun zoon Joshua.

Overlijdensberichten:
26 juli Diana Claassens - van Veen in de leeftijd van 63 
jaar;

18 augustus Maria van den Hurk - Uitjens in de leef-
tijd van 90 jaar;
19 augustus Maria Pham Thi Kim Thu in de leeftijd 
van 58 jaar.

Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus 
(naast de Sint Martinuskerk):
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-
2811324;
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl.

Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC kunt 
u bellen naar het nr. 040-2110467 (Parochiecentrum 
Sint Joris).

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl

ook in onze stad actief. Misschien is het een idee om 
mee te doen? Op de site www.eetmee.nl  kun je je 
aanmelden. Diaconie , juist ook buiten de kerk! 
Antje Dekker

Jaarthema: AAN TAFEL
Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Gemeen-
te Eindhoven is  “AAN TAFEL”
Welke gedachten hebben we bij dit thema? 
Mogelijk het Avondmaal dat we één keer per maand 
in de kerk vieren en de betekenis daarvan.
De waarde van samen eten, in gesprek zijn met 
elkaar. Wellicht denken we ook na over wat we eten? 
Hoe bewust gaan we daarmee om? Verder kun je de 
vraag stellen hoe je gevoed en geïnspireerd wordt in 
je geloof, in je leven.
Het jaarthema wordt op zondag 18 september verder 

geïntroduceerd tijdens de kerkdienst. In volgende 
nummers van Rond ’t Hofke zal meer aandacht hier-
aan worden gegeven..

Een tafel, buiten, staat klaar. Nu de mensen en het 
eten nog



MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

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

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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Tongelre
Nog an toe

Boerenzoon Martinus Jansen liet het boeren aan zijn vader over en ging als 
kousenbreier aan de slag. In zijn vrije tijd ging Martinus wel eens stappen en zo 
kwam hij vanuit Helmond in Tongelre terecht waar hij Hendrika Van den Boomen leerde 
kennen. 
Zij was de dochter van boer Christiaan van den Boomen, die het eerbiedige ambt van burgemeester 
te Tongelre bekleedde. Martinus en Hendrika trouwden in 1834 en woonden achtereenvolgens in Stratum 
en Opwetten, om uiteindelijk in 1840 in Tongelre neer te strijken in een rijtjeshuis, waar hij in een schuurtje 
achter het huis een kousenbreierij opzette. Het gezin was intussen uitgebreid met drie zonen. 
Toen vader Martinus in 1879 overleed, zetten de zonen het bedrijf voort. De zaak floreerde en er was uitbrei-
ding nodig. Meerdere woonhuisjes werden samengetrokken tot één bedrijfsruimte. Martinus jr. trouwde in 
1892 met Catharina de Wit, waarna hij in Woensel aan de Fellenoord een eigen zaak begon. 
Onder de naam Jansen de Wit zou deze in Schijndel uitgroeien tot Europa’s grootste in zijn soort. Op het hoog-
tepunt werkte er ± 2000 man personeel. Het bedrijf in Tongelre heeft nog bestaan tot 1910 en werd geleid 
door de twee oudste broers, Christiaan en Jacobus. 
Op 3 januari 1985 viel het doek ; ‘sokkenfabrikant’ Jansen de Wit ging failliet. Het sprookje dat ooit in Tongelre 
begon eindigde na 145 jaar in grote droefenis.

Het volledige, enerverende verhaal staat in het boek ‘Tongelre te Kijk’ op bladzijde 32.

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

Oude situatie

Kousenfabrikant 
Martinus Jansen

Huidige situatie Hofke 28 t/m 34



SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

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

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

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

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

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

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

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

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

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

Nieuwsgierig geworden?

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

Scouting Doornakkers gaat weer beginnen!
Zaterdag 10 september komen alle kinderen, ouders 
en stafleden weer bij elkaar voor een spetterende 
start van het nieuwe seizoen. Kortom, het is weer 
‘Tijd voor Avontuur’.

Je kan natuurlijk altijd op een zaterdag komen kijken 
bij ons, maar op zondag 2 oktober openen wij onze 
poorten nog eens extra voor weer een keivette 
ScoDoo kermis editie voor alle kids van 5 t/m 12 
jaar. Van 12.00 tot 16.00 uur kun je dan gratis alle 
kermisattracties doen en deze staan  helemaal in het 
teken van het Wilde Westen. Dus stof je cowboyhoed 
of indianentooi af en kom gezellig naar de enige en 
echte ScoDoo kermis!

Ook op deze zondag 2 oktober een MEGA vlooien-
markt! Ben jij nog op zoek naar dat ene pronkstuk 
wat je mist? Of zoek je nog een mooie aanvulling 
voor je garderobe? Kom dan zeker snuffelen vanaf 
11.00 uur aan de Urkhovenseweg 27 te Eindhoven.

Kan je niet wachten tot 2 oktober en wil je voor die 
zondag al een keertje komen kijken? Ga dan snel naar 
www.doornakkers.com en vul daar het formulier in. 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op 
voor het maken van een afspraak.

Scouting Doornakkers zoekt altijd leuke en gezellige 
vrijwilligers vanaf 18 jaar die op zaterdag samen met 
een leuk stafteam en de kinderen, de meest uiteenlo-
pende en uitdagende activiteiten doen. 

Ben jij iemand die graag met kinderen werkt, leuke 
en creatieve ideeën heeft en van een uitdaging 
houdt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Interesse? Stuur dan een mail naar info@doornak-
kers.com. 
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rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten oktober

zaterdag 1 oktober Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

maandag 3 oktober Kom in de kas 10.00 – 12.00 uur

zaterdag 8 oktober Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

woensdag 12 oktober Natuurlijk Tongelre Vanaf 20.00 uur

zaterdag 15 oktober Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 22 oktober Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 22 oktober Planten- en zadenruilmarkt 10.30 – 13.00 uur

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

Kom in de kas
Lekker in de tuin werken, samen met andere vrijwilligers? Zorgen voor 
allerlekkerste groentes, granen en kruiden, super gezond en lokaal gepro-
duceerd? 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 langs in de kas op elke eerste maandag van de maand tussen 10 en 12 uur voor een kop 
koffie of kom dan meteen meedraaien.

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand organiseert de natuurwerk-
groep van het Wasven de natuurwerkochtend voor jong en oud. 
Zoals altijd zijn er genoeg leuke en nuttige natuurklussen te doen 
rondom de Wasvenboerderij. Wie mee wil helpen is van harte 
welkom op zaterdag 1 en 15 oktober. We verzamelen zoals altijd bij 
de Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 tot 12.30 uur. In de pauze is er 
koffie of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

Ben je niet zo van de natuurklussen, maar is timmeren of schilderen 
je lust en je leven, dan is er rondom de Wasvenboerderij ook genoeg 
voor je te doen. Je bent op 8 oktober welkom voor allerlei onder-
houdsklussen Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Werken en klussen in de natuur
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Op 12 oktober organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven een avond in het teken van in-
vasieve exoten. Dat zijn planten en dieren die van nature hier niet thuis horen en een bedreiging 

vormen voor onze inheemse flora en fauna en zelfs de mens. Welke planten en dieren zijn het en 
wat kun je ertegen doen? Kom luisteren en meepraten over dit probleem dat ons allen treft.

De avond is gratis en start om 20.00 uur in de Wasvenboerderij met een inloop vanaf 19.30 uur. 

Natuurlijk Tongelre

Samen met de Groei & Bloei Eindhoven – de Kempen, organise-
ren we op 22 oktober een planten- en zadenruilmiddag.
Alles wat met (moes)tuinieren of het hebben van kamerplanten 
te maken heeft, kan geruild worden; zaadjes, stekjes, plantjes, 
mooie tuinboeken, kweekbakjes, eigen gemaakte jam, inge-
maakte groentes, en wat je zelf nog kunt bedenken. We starten 
met een welkomstwoordje en uitleg om 10.30 uur. Uiteraard 
serveren we daarbij ook koffie & thee. Ruilen kan tot ongeveer 
13.00 uur.

De plantenruilmarkt is gratis toegankelijk en ruilen gaat met een gesloten beurs, maar neem wel wat kleingeld 
mee, want we vragen een bijdrage van € 1,50 per kopje koffie / thee om onze kosten te dekken. 
Na afloop is er gelegenheid om onze tuinderij te bekijken en nodigen we je graag uit in onze winkel of  gasterij.

Planten- en zadenruilmiddag

Je kunt het bijna niet gemist hebben: op 29 juli is er brand 
geweest bij onze wereldboom. Om een hele droevige reden 
waren we ineens zelfs landelijk nieuws. Onze prachtige plataan 
van 262 jaar oud heeft volgens de experts een kans van 30% 
om de brand te overleven. Gelukkig is er door man en macht 
snel geschakeld, en doet een team experts, medewerkers en 
vrijwilligers er alles aan om de boom de allerbeste kansen op 
overleving te bieden. Pas in het voorjaar van 2024 kunnen we 
met enige zekerheid zeggen of dat is gelukt.

Ondertussen bakken en verkopen onze deelnemers wereld-
boomkoekjes in de gasterij (er zijn al meer dan 250 zakjes ver-
kocht) en heeft een crowdfundingsactie van onze vrijwilligers 
al meer dan 10.000 euro opgeleverd. Uit alle hoeken en gaten 
kregen we meteen ontzettend veel hulp aangeboden. Dank 
jullie wel voor je medeleven en financiële bijdrage.

Gevlekte zuiderling

We hebben alweer de derde en laatste editie 
Effenaar ’t Wasven van dit seizoen achter de 
rug. We kijken terug op drie heerlijke mid-
dagen muziek in het groen. John Muermans 
maakte een impressie van de laatste editie. 
Met deze QR code kom je bij het betreffende 
filmpje terecht.

Effenaar ’t Wasven

Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud. Op de 
website www.wasven.nl en onze sociale media (Facebook en 
Instagram) wordt het laatste nieuws digitaal verspreid. Je kunt 
je via de website ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Meer informatie 
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Opgericht 1935

St.Nicolaasvereniging 
“ St.Martinus”
Beste buurtbewoners ; 

Ook dit jaar zal Sint-Nicolaas onze wijk weer bezoeken.
En wel op de volgende data:

Zaterdag 26 november “de Karpendonk”en “Koudenhoven” en de wijk “Beauregard” aan de Tongelresestraat

Op zaterdag 3 december het oude gedeelte van Tongelre rond ‘t Hofke.

Onze leden zullen in de maand oktober weer langs de deuren gaan om te collecteren, waarbij u het aantal 
kinderen kunt opgeven voor een ”meet and greet” met de Sint.
Ook dit jaar is het mogelijk om te doneren via PIN.
Hierbij willen wij dan ook alle donateurs bedanken voor de steun, hierdoor is het mogelijk dat de Sint weer op 
twee zaterdagen een rondgang door de wijk kan maken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens 
kunt u vinden op onze website:
www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl

Met vriendelijke groeten namens het bestuur ;

Dennis Vermeulen
Secretaris

De vakantie is voorbij en dan is er weer werk aan de winkel.
We hebben een geweldige warme vakantie gehad, voor de de natuur iets te warm 
en te weinig regen. Maar ondanks dat hebben wij dit jaar ontzettend veel 
bloemen. Het is ongelofelijk zoveel bloemen als we dit jaar hebben. Dus kom 
gerust naar de tuin om een boeketje te halen.
Op zondag 2 oktober houden we open dag, de poort staat dan wagenwijd open 
voor iedereen; iedereen is welkom, en zoals op zijn Brabants: de koffie is bruin.
En natuurlijk is er voor iedereen een bosje bloemen.

Bestuur dahliaclub Sint Martinus 
Loostraat

Dahliaclub St. Martinus



45

SV TONGELRE BEGINT VOL OVERGAVE AAN NIEUW 
SEIZOEN
Was het eerst het corona-virus dat ons parten speelde en het laatste half jaar gelukkig langzaam uitdooft; nu 
worden we in hetzelfde half jaar geconfronteerd met een totaal nutteloze oorlog, die de hele wereld op zijn 
kop heeft gezet. Crisis op alle fronten is hiervan het gevolg en slechts het voetbal blijft hetzelfde; afgezien van 
de waanzinnige transfer bedragen. Want let wel: geen enkele speler is de talloze miljoenen waard die voor dit 
simpele spelletje over en weer worden overgemaakt. Zeker niet in deze tijd.

Door deze totaal veranderde wereld is ook Sport Vereniging Tongelre genoodzaakt om nog meer aandacht te 
besteden aan de sociale en maatschappelijke factoren waar deze club toch al voor staat. Deze factoren staan 
nu nog meer onder druk, met name door de enorme inflatie en sterk verminderde koopkracht die de gewone 
mensen voor hun kiezen krijgen. Van de landelijke politiek hoeft niemand iets te verwachten en daarom moe-
ten we het leiderschap binnen de club zien te verstevigen om toch onze bloeiende wijk ook sportief in stand te 
houden. Het eerste elftal heeft al het goeie voorbeeld gegeven door strijdend promotie naar de vierde klasse 
af te dwingen.

Ook binnen SV Tongelre zullen versterkingen moeten plaatsvinden om alle op ons afkomende uitdagingen het 
hoofd te kunnen bieden. Daarom plaatst onze voorzitter Katja Kilsdonk, bij deze, een liefdevolle oproep voor 
een ieder die eventueel interesse heeft om voor een bestuursfunctie in aanmerking te komen. Momenteel 
zijn er te weinig functies bezet bij deze prachtige vereniging en het is dan ook zaak om het bestuur op korte 
termijn uit te breiden met gemotiveerde en enthousiaste  mensen. Het bestuur van SV Tongelre vergadert 
eenmaal per maand in een gezellige ruimte met een lekker drankje achteraf. Iedereen heeft een stem in de 
vergadering en naar iedereen wordt vanzelfsprekend geluisterd. Over alle onderwerpen wordt gepraat en er 
worden uiteindelijk beslissingen genomen die goed worden geacht voor de club. Heb je interesse, of twijfel je 
nog? Neem dan contact op met Katja Kilsdonk.

Niet eerder is de roep zo duidelijk om met een versterkt bestuur de uitdagingen aan te pakken. Niet alleen op 
voetbal gebied maar ook sociaal en maatschappelijk naar de wijk Tongelre en haar omgeving. En wie weet zijn 
wij het die ook landelijk het politieke landschap weten te verbeteren, want dat er een frisse wind moet gaan 
waaien is voor iedereen niet meer dan logisch. 

SV Tongelre: een vereniging die op alle vlakken nog wil groeien!
En dat zonder die ridicule transferbedragen.

Veel plezier voor iedereen in het komende seizoen!



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 
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gezond en Wel
Wandeluitdaging met finish op de Vestdijk 8 oktober 
2022, doe mee!!

De Gemeente Eindhoven heeft zich voor drie jaar verbonden aan 
de Marathon Eindhoven, samen met hoofdsponsor en naamgever 
ASML. De marathon is dit jaar niet alleen voor hardlopers. Tijdens 
het evenement vinden in oktober ook diverse wandeltochten en 
-uitdagingen plaats. Deze challenge heeft als doel om zo veel moge-
lijk Brabanders te motiveren om in beweging te komen en hen de 
voordelen van sporten en bewegen te laten ervaren.

Voor wie is deze Challenge?
De wandelmarathon is natuurlijk voor iedereen die sportief bezig wil 
zijn met wandelen en waarvoor 41 km wandelen een uitdaging is. 
Maar de challenge is juist ook bedoeld voor mensen die een drem-
pel ervaren bij sporten en bewegen, omdat ze bijvoorbeeld (licha-
melijke of psychische) klachten hebben, niet alleen willen wandelen, 
geen goede conditie (meer) hebben e.d.  En met de wandel challen-
ge krijgt iedere inwoner de kans om op 8 oktober om ook eens te finishen onder de iconische finishboog van 
de Eindhovense Marathon. 

Hoe werkt de Your Marathon Challenge?
In de maanden voorafgaande aan de ASML Marathon wordt dan 41 km gewandeld. Dit kan individueel of in 
groepsverband. Wanneer 41 km te veel is en je toch mee wil doen, is het ook mogelijk om de 41 km te voltooi-

en in een estafettevorm, waarbij het mogelijk is om 
samen met anderen deze 41 km te verzamelen. Alle 
deelnemers aan deze wandelmarathon leggen op 
de zaterdag voor de marathon (8 oktober) de laatste 
1,195 km gezamenlijk af op weg naar de finish op de 
Vestdijk in Eindhoven. Uiteraard krijgt iedere deelne-
mer een unieke medaille en een digitaal certificaat!

Wandelgroep Tongelre
In Tongelre zijn er diverse wandelgroepen. Een daar-
van is de wandelworkout van Jos Graumans en mij, 
Marja Boerefijn. Wij doen met onze wandelgroep 
mee aan de Marathon Challenge en gaan in de we-
ken voorafgaande aan de marathon de 41 kilometer 
bijhouden die gelopen worden middels stempelkaar-
ten en dan op 8 oktober leggen we samen met vele 

andere wandelaars en wandelgroepen de laatste 1,195 km af. 
Meedoen? Vind je dit ook een mooie uitdaging om in beweging te komen, kennis te maken met het wandelen 
en onder de finishboog van de marathon in Eindhoven door te wandelen, geef je dan op bij Marja Boerefijn, 
marjaboerefijn@gmail.com. Ook voor vragen kan je dit mailadres gebruiken.  Opgeven kan ook via www.your-
marathonchallenge040.nl

In het tweede weekend van oktober vindt de ASML Marathon Eindhoven plaats. Het 
grootste tweedaagse sportevenement van de provincie ... 8 & 9 oktober 2022 ...
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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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en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding
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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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Omdat we al een tijd geen Wagenspel van Ariëns toneel hadden kunnen bekijken, besloten we om het Wagen-
spel dit jaar weer te laten komen én groots uit te pakken.
Dat bleek een schot in de roos, want ons evenement werd druk bezocht. We hebben wel 150 hamburgers 
gebakken en 150 heerlijke schepijsjes uitgedeeld!
We zien jullie graag volgend jaar weer.

Iedereen bedankt voor alle belangstelling en gezellige aanwezig-
heid!

Groetjes;

Nicole, Karima en Mariëlle
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg

Wagenspel Avondroodstraat 2022 was een succes!

Het koor is opgericht op 16 september 1920 en bestaat dit jaar 102 jaar. Koorlid Jeanne Peters heeft de ge-
schiedenis van het koor gearchiveerd en doet hierbij melding van enkele hoogtepunten. Tenslotte is 102 jaar 
”niet niks”.

Het koor is begonnen in de Antonius van Paduakerk op de hoek van de Fazantlaan en de Kwartelstraat in het 
Villapark. Bouwpastoor was C.C. van Oerle. Na afbraak van de kerk eind 1990 verhuisde het koor op 27 januari 
1991 naar de naburige - en voormalige gereformeerde - Oosterkerk aan de Fazantlaan 17. De laatste dienst in 
dat kerkje was op 5 februari 2012. Het koor ging daar-
na, inmiddels flink uitgedund, verder in de 
St. Martinuskerk. Gelukkig kwamen er enkele leden 
van het Martinuskoor bij. Zo hadden we weer een 
voltallig koor. Met het verstrijken der jaren verloren 
wij weer leden door verhuizingen, overlijden, ouder-
dom en stemverlies. En zo is het weer een klein koor 
geworden.

Daarom zoeken wij nog enkele leden die graag bij ons 
koor willen zingen. De repetitie is op dinsdagavond 
van 19.15-21.00 uur in het Kerkwijkcentrum van de St. 
Martinuskerk. Elke 3e zondag van de maand wordt er 
gezongen bij de H. Mis in de kerk.

U kunt zich opgeven bij het Kerkwijkcentrum aan ’t 
Hofke 153, links van de St. Martinuskerk. Het KWC is 
op maandag, dinsdag en vrijdag open van 10-12 uur.

U bent er van harte welkom!

Kerkkoor Cantemus Domino
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R E T N   I R  P H E I T C A E R N R E K E L
Z K N A U W R K E I N E G O T O F U A T H
U O O T R O P S R U E T A M A I T R U W A
I A L IJ T W E I D E V O G E L S E E D A    N
G N I D R A A D N A R E V K R I H R N C D
N E O L E M R E K I U S L E R C N E E H A
A I M IJ B R K O E L E N D A S A G M V T R
P K K N B O K S L A G U T E C O M A L R    B
IJ S B L O E M A P F O E O H T H S K A U E
W O K O L I E O M H G B T E Z T T T Z  I I
Z A A G S E L IJ  C E M N G R E G G I L M D
C A F E B A A S V A R N E G R O B Z G T E
D N O R G W U O B E I G O L O T P Y G E R

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN HUIS

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 oktober in het 
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen 
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door 
Jumbo Pagelaan Eindhoven.

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

Ted de Win - van de Ven, Van Oldenbarneveltlaan 32 

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

 Pagelaan woordzoeker 
oktober 2022

AMATEURSPORT IJSBLOEM RANDAARDING VEGETARIER
BAMBOESCHEUT INGETOGEN REKEL VERANDA
BORGEN KERNREACTIE SCHOUDERSTUK WACHTRUIMTE
BOUWGROND KNAUW SKIEN WEIDEVOGEL
CAFEBAAS KOELEN SLAG WOKOLIE
EGYPTOLOGIE LIGGER SLOBBERTRUI ZAAGSEL
FLORA MARK SUIKERMELOEN ZALVEND
FOTOGENIEK NACHT TIER ZITKAMER
GALOP PORTO TIJDLIJN ZOLDERKAMER
HANDARBEIDER PRINTER VASTE ZUIGNAP
HEUVELACHTIG 
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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


