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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
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Wandeling Eckartdal: 
Jos Rovers schrijft erover in de 
wisselpen

’t Hofke op de schop: 
Het snelfietspad door Tongelre

Japanse duizendknoop: 
Hoe kom je ervan af

Reiger
in de 

Loostraat
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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



3

Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig 
wijkblad en wordt verspreid in de 
wijk Oud Tongelre en omgeving. 
Oplage 3000 exemplaren 

Secretariaat: 
Postadres: 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 
E-mailadres: rondhethofke@gmail.com 
Website: www.rondhethofke.nl

Redactieleden: 
Tonny van den Boomen, Jan van den 
Bosch, Jos Rovers, Riet Smulders, Ans 
Verheijen
Jan Swinkels (040-2816186) 
Ine Brans (secretaris)
Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040-2812193)

Vormgeving/layout: 
Tanja Kole
Teun Bakermans
Milou van Erven
Peter van Aken

Bezorging: 
Sjaak Kommers (040-2812193)
Jan Paulussen (040-2811634)

Advertenties: 
Sjaak Kommers/skommers@on.nl

Drukkerij: 
Drukkerij allcolor, Eersel 

Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83 
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke 

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk 
11 november 2022. Kopij moet altijd 
voorzien zijn van naam en adres van 
de afzender, eventueel met foto’s 
(minimaal 600 Kb) en/of logo’s 
(los bijgeleverd). 
Foto’s niet in een  Word  document 
aanleveren!

Datum volgende uitgave: 
± 28 november

Abonnementprijzen: 
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit-
betaling. Postabonnement € 35,00 
en bezorgabonnement € 25,00. 
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).

De redactie behoudt zich het recht 
voor om zonder opgave van reden artike-
len te weigeren, te wijzigen 
c.q. in te korten. 

Belangrijke telefoonnummers: 
Algemeen alarmnummer 112 
Doktersdienst avond/nacht/weekend 
088-8765151
Politiebureau Algemeen, geen spoed 
0900-8844 
Gemeente Eindhoven: 14 040

Omslagfoto: 
Aleks Veldhoen

van de Redactie
Als er nog hoop is, dan is de kans 
groot dat het goed afloopt! Het 
resultaat is nu nog onzeker, de 
toekomst zal het leren. In deze tijd 
leven veel mensen tussen hoop en 
vrees en in onzekerheid over hun 
lot. Denk maar aan alle vluch-
telingen die vaak in een overvol 
gammel bootje of vluchtend door 
een vijandig gebied, omgeven door 
oorlogsgeweld, een veiliger oord 
zoeken. Ze hebben hun huis en 
haard verlaten en zijn vertrokken, 
niet wetend of ze nog ooit terug 
zullen keren. Ze hopen in een 
vreemd land een vredelievend en 
gastvrij onderkomen te vinden. 
Hoop op betere tijden houdt deze 
mensen op de been. Dat deze be-
tere tijden maar snel werkelijkheid 
voor hen mogen worden.
De hoop die wij, mensen uit Ton-
gelre, koesteren is minder ingrij-
pend en niet te vergelijken met de 
hiervoor omschreven toestanden. 
Bij ons gloort weer hoop voor 
de monumentale boom in het 

Wasven. De wortels zijn nog intact. 
Er groeien nu al nieuwe scheu-
ten naast de stam, die moeten 
uiteindelijk de nieuwe vlechtstam 
gaan vormen. In de krant van 15 
september lazen we: “De door 
brand getroffen wereldboom in het 
Wasven, de 262 jaar oude pla-
taan, kan misschien al binnen drie 
tot vijf jaar opnieuw uitgroeien 
tot een aantrekkelijke trouw– en 
rouwplek.” Dit positieve bericht 
kwam van een gespecialiseerde 
boombeheerder nadat hij de over-
levingskansen van de boom had 
onderzocht. Iedereen, maar na-
tuurlijk vooral de beheerders van 
het Wasven, is blij met deze goede 
berichten. De zorgen zijn nog niet 
voorbij, maar de nu al zichtbare 
reactie van de boom op de brand 
geeft iedereen moed. “Dit wordt 
dan een feniksboom die letterlijk 
herrijst uit zijn eigen as.” 
 

Veel leesplezier! 
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Is er nog hoop……..?



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
Lieve kinderen, 

Over een paar weken komt Sinterklaas weer in het land!  Sinterklaas vindt het altijd leuk om verwend te wor-
den met tekeningen en knutselwerkjes. 
Wat zou het leuk zijn als hij van alle kinderen in Tongelre een mooie Sint of Piet zou krijgen, gemaakt van een 
wc-rolletje!  Gaan jullie helpen om Sint en zijn Pieten te verrassen dit jaar? Maak deze maand van een 
wc-rolletje een Sint of een Pietje. Op de foto’s staan wat ideetjes hoe je dit zou kunnen doen. 
Maar natuurlijk is een eigen idee ook goed!
Je kan hem dan aan Sinterklaas geven tijdens de rondgang in Tongelre, op school, 
in de schoen of op een andere plek waar je Sinterklaas tegenkomt. 
Veel knutselplezier! 

ZATERDAG 10 DECEMBER VAN 13.00 TOT 17.30 UUR

 Op het terrein van ’t Wasven Celebeslaan 30

Het wordt weer een kerstmarkt voor jong en oud waar iedereen 
zijn/haar hobby- en/of kerstartikelen kan verkopen of laten zien. 
Het belooft weer een zeer gevarieerde en gezellige markt te 
worden.                        
                                                                                    
Rondom de kerstmarkt is er van alles te beleven: sfeervolle kra-
men, live muziek, vuurkorven, levende have, koren, optredens, 
knutselen in de kas voor de jongsten en natuurlijk is er van alles 
te eten en te drinken. Kortom, OUDERWETS GEZELLIG.

Aanmelden om een kraam (€25,00) te huren kan nu.
kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com of bel naar 
0402814228/0683366402

Met de kerstgroeten van de organisatie: Groendomein ’t Wasven 
en Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis

KERSTMARKT TONGELRE 2022
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Mijn naam is Jos Rovers. Even voorstellen. Ik woon 
met mijn vrouw Fransje aan de Wolvendijk. Ik ben 
geboren in Breugel (officieel Son en Breugel). Toen 
ik 1 jaar was ben ik met mijn ouders, 4 zussen en 4 
broers naar de Wolvendijk verhuisd om bij mijn opa 
van moeders kant in te gaan wonen. Op de Wolven-
dijk zijn nog 2 zussen geboren waardoor ons gezin 
inclusief opa uit 14 personen bestond. Je kunt je dat 
nu niet meer voorstellen. Elke dag voor 14 personen 
eten koken, zelf kleding maken, fietsen repareren, 
groenten verbouwen in de tuin en nog veel meer. 
Wat hebben mijn ouders hard gewerkt!!!

Het mooie van deze rubriek “De Wisselpen” is, dat je 
binnen bepaalde grenzen mag schrijven over wat jou 
interesseert en wat je graag met anderen wilt delen. 
Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken 
om u als lezer iets te vertellen over Eckartdal wat 
amper 10 meter (de breedte van Dommel) van het 
bezorggebied van Rond ‘t Hofke ligt. Ik heb gemerkt 
dat heel veel buurtgenoten niet eens het bestaan van 
Eckartdal kennen en al helemaal niet weten dat Ec-
kartdal vrij toegankelijk is voor een mooie wandeling 
of om wat te drinken in de Herberg. 

Eckartdal is een instelling waar mensen met een 
geestelijk beperking wonen. Omdat onze dochter 
Marieke (43) daar woont kom ik daar regelmatig en 
heb ik in de 18 jaar dat ze daar woont het terrein en 
de bewoners leren kennen. 

De geschiedenis van Eckartdal begint in 1937 toen de 
broeders van de H. Norbertus uit Elshout het kasteel 
en omgeving kochten van jonkheer Smits van Oyen 
om er een verpleeginrichting voor geestelijk handi-
capte mannen te stichten. In 1938 werd de naam St. 
Jozefdal gevestigd welke naam later is gewijzigd in 
Eckartdal. In tegenstelling tot nu was Eckartdal lange 
tijd een gesloten inrichting alleen voor mannen.

de wisselpen door
Jos Rovers

Doorkijkje kasteelmuur met op de achtergrond het kasteel
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Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door iemand die 
betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het eind van het verhaal wordt 

bekendgemaakt aan wie  men de pen doorgeeft. Men is vrij om 
een verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De verpleging van toen is niet te vergelijken met die 
van nu. De grote planken zolder stond vol bedden, 
voeteind tegen hoofdeind met daartussen lange 
gangen. Behalve het gesnurk van 60 mannen, was 
het langzame getik van het torenuurwerk hoorbaar. 
Dat uurwerk hing aan de hanenbalken midden op 
de zolder. Elk half uur sloeg de klok luid en duidelijk 
en om middernacht zelf 12 keer. Of de bewoners ‘s 
morgens uitgeslapen wakker werden vraag ik me af. 
De woorden brandpreventie en privacy bestonden 
toen kennelijk nog niet. De bewoners aten in grote 
eetzalen en moesten, voor zover ze daartoe in staat 
waren, werken in o.a. de mattenmakerij. Toen ik een 
jaar of 10 was kwam er op de Wolvendijk ‘s zondags-
middags vaak een rij bewoners met voor en achter 
een pater, als een kleuterklas voorbij gewandeld. 
We kunnen ons dat nu niet meer voorstellen maar 
voor die tijd was dat een hele vooruitgang t.o.v. het 
verleden waarin gehandicapten vaak thuis werden 
opgesloten en zelfs werden verstopt. Als er vroeger 
een gehandicapt kind werd geboren zei men: 

“die mensen hebben een ongelukkig kientje”. Ik kan u 
verzekeren, ons Marieke is zeker niet ongelukkig!!
Nu wonen de bewoners in moderne huizen met eigen 
slaapkamers en gezellige woonkamers. Er is een afde-
ling “vrije tijd” en een eigen medische dienst. “Vrije 
tijd” organiseert bijna dagelijks activiteiten 
waardoor de bewoners zich ‘s avonds en in het week-
end niet hoeven te vervelen. 

Het terrein van Eckartdal is bijna 15 ha groot en er 
staan diverse rijksmonumenten zoals het kasteel, het 
koetshuis en de herberg. In het kasteel zijn nu ap-
partementen voor de bewoners, het koetshuis wordt 
gebruikt voor dagbesteding en vergaderruimte en in 
de Herberg kunnen bewoners en bezoekers terecht 
voor een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje.  

Het terrein is een uniek natuurgebied waar u zich 
ergens in een ver buitengebied waant terwijl het 
binnen de bebouwde kom van Eindhoven ligt. Velen 
maken verre reizen om zoiets moois te zien. In een 
uithoek van het terrein ligt nog het zwembad van 
de paters wat nu overwoekerd is door begroeiing. 

Kerkhof waar vroeger de paters en de bewoners 
begraven werden

Ingang de Bochten
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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!



IVN-Nuenen organiseert regelmatig natuurwandelin-
gen op het terrein van Eckartdal. 

Zoals ik eerder schreef is het gebied vrij toegankelijk 
en ik kan een wandeling zeker aanbevelen. Ook in 
de herberg, welke dagelijks is geopend van 9.00 tot 
21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 21.00 
uur bent u welkom om wat te drinken of voor een 
eenvoudige lunch. (Lunch tussen 12.00 en 13.00 uur 
m.u.v. het weekend). 

Eckartdal heeft 3 ingangen: Amazonelaan, Nuenen-
seweg en in de Bochten, (Eckartsebos) vlak achter de 
waterzuivering. De eerste 2 ingangen kunt u bereiken 
met de auto en daar zijn ook parkeermogelijkheden. 
De ingang in de Bochten is alleen toegankelijk te voet 
of per fiets vanaf 9.30 uur en van april t/m september 
tot 21.00 uur en van oktober t/m maart tot 18.00 uur. 
U kunt de poort openen door een knop in te drukken.  

Aangelijnd zijn honden ook welkom m.u.v. in de Her-
berg.  Ik hoop van harte u binnenkort te ontmoeten 
op Eckartdal om samen in de Herberg iets te drinken. 
(Op mijn kosten). 

Ik geef de wisselpen door aan Henri van Vroenhoven. 
Henri en ik wonen al bijna ons hele leven in Oud-Ton-
gelre en ook onze moeders woonden aan de Wolven-
dijk. Ze liepen samen naar de bewaarschool en later 
naar de lagere school. Nu liggen ze naast elkaar op 
het Calixtuskerkhof. Henri en ik zijn allebei begaan 
met de leefbaarheid in Oud Tongelre.

Noot van de redactie: wilt u ook de “Wisselpen” 
schrijven, meldt u dan aan op rondhethofke@gmail.
com

Foto’s: Jan Bruin

Oplevering Telefoonstraat
Afgelopen woensdag 28 september zijn de laatste hekken verwijderd en is het puin opgeruimd en zijn de 16 
huizen en 7 parkeerplaatsen eindelijk klaar. 
Nu de beplanting nog.

Met vriendelijke groet, 

Dinie van de Voort
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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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Hoofdzakelijk mezen
Het broedseizoen is alweer een tijdje achter de rug 
en vogels hebben inmiddels een nieuw verenpak 
en als het goed is een vetlaagje opgebouwd om de 
koudere periode in te gaan.
De trekvogels zijn al naar het zuiden afgereisd.
Nu is het dan tijd om vogelbroedkastjes schoon te 
maken en eventueel te controleren op de staat van 
het huisje.
Vogelhuisjes worden hoofdzakelijk bewoond door  
mezensoorten. Kieskeurig kunnen ze zijn op de 
grootte van het vlieggat en waar het huisje hangt. 
Slagregen op het vlieggat is funest en in de hete zon 
hangen is natuurlijk ook niet fijn, want dan wordt 
het slagen van het broedsel een stuk kleiner.

Pimpelmees foto: Patrick Spruytenburg

Niet alleen meesjes maken gebruik van nestkastjes. 
Er zijn meer holenbroeders, zoals de boomklever, of 
gekraagde roodstaart. Wat dacht je van ringmussen, 
bonte en grauwe vliegenvangers. Bij grotere kasten 
met een groter gat kunnen spreeuwen of kauwtjes 
het gaan bewonen .
Hele grote kasten zijn eventueel ook geschikt voor 
de bosuil, maar dat is echt iets voor in het bos of 

een park, of als je een hele grote tuin bezit met veel 
bomen. Klaar voor het voorjaar.
Schoonmaken is gewenst omdat het zomaar kan zijn 
dat er restanten zijn van een mislukt broedsel. Dan 
liggen er nog eitjes in. Het kan zelfs voorkomen dat 
er in het gebruikte nestje verdroogde dode jonkies 
liggen.
Zo`n oud nest kunnen ook nog parasieten of zelfs 
vlooien bevatten. Schoonmaken is dus nodig.
Als het nestkastje is schoongemaakt, wellicht gere-
pareerd, kan het weer teruggehangen worden.
In de winter kunnen de huisjes gebruikt worden als 
slaapplaats. Lekker veilig en warm. Zorg wel dat de 
huisjes goed bevestigd zijn, zodat deze niet zomaar 

eraf kunnen waaien en hoog genoeg hangen, om 
niet het slachtoffer te worden van katten. 
Als de huisjes schoon zijn en terug zijn gehangen, 
bent u ook meteen klaar voor het voorjaar. 
Dan kunnen de vogels de hele winter gebruik maken 
van het woninkje als slaapplaats en later als fijne 
plek om een vogelgezinnetje te stichten.

Met groengroet,
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.

Foto Anja van de Sande
De herfst is begonnen aan het Aalbersepad. 
Vliegenzwammen zijn als paddenstoelen uit de grond 
geschoten. Er staan er daar zo véél!

Foto Aleks Veldhoen
Als je langs de Molendijk loopt, kom je 
soms reeën aan de boskant tegen. Ik 
had onlangs dit geluk en wist een paar 
mooie foto’s te maken.

Foto Peter van Aken
Een sperwer doet zich 
tegoed aan een prooi 
in mijn achtertuin.

Foto Patrick Spruytenburg
Een herfstmetaalwapenvlieg 
landt op m’n vinger.



Opening kinderboekenweek ‘t Karregat
“Zin in leren en worden wie je bent: we doen het 
samen” Onze visie zie je overal in terug. Zo ook bij de 
opening van de #Kinderboekenweek 2022.

Wat een gave opening van de #Kinderboekenweek 
met het thema GigaGroen bij ons op SALTO-basis-
school ‘t Karregat . Voor elke groep heeft Reptielen-
huis de Aarde een reptielenshow gegeven. Onderwijs 
vindt tenslotte niet alleen plaats in het klaslokaal. 

De kinderen hebben veel geleerd over de verschillen-
de reptielen. 
Leren met een #wauwfactor. Zo hebben de kinderen 
veel geleerd over de leefgebieden en wat wij als men-
sen kunnen doen om deze leefgebieden te behou-
den. Hoe houden wij onze planeet #GgaGroen? 

Zo halen we de buitenwereld de school in. We doen 
het tenslotte samen in deze wereld. 
Vanuit ons rijke naschoolse 
aanbod heeft Reptielenhuis 
de Aarde na schooltijd nog 
een reptielenshow gegeven. 
Een show met meer verdie-
ping voor kinderen die nog 
meer over reptielen wilde 
weten en leren. 

Zo krijgt iedereen toch zin 
in leren!? 

Groep 8 van kindcentrum de Boog op schoolkamp!
Beste lezers van Rond ’t Hofke. Wij (de kinderen van 
groep 8 van kindcentrum de Boog) hebben een korte 
samenvatting geschreven van wat we op kamp alle-
maal hebben gedaan:

De fietstocht
We zijn in groepjes naar het Uilennest in Geldrop ge-
fietst. Met een ouderwetse kaart moesten we zelf de 
weg vinden. Toen we daar aankwamen zijn we naar 
het bos gelopen om een leuk spel te doen. Daarna 
waren de leraren er en hebben we als verrassing 
frietjes gegeten.

Het voetballen
We gingen voetballen tegen de leerkrachten. We 
hebben toen overigens met 3-1 verloren. Daarna 
mochten we nog even spelen en gingen we ons voor-
bereiden op de spooktocht.

De spooktocht
We hebben een spooktocht gelopen samen met 
je kampgroepje en een leerkracht. Alle ouders van 
de kinderen stonden in het bos. Het was best wel 
spannend maar in onze gedachten hielden we dat 
het maar onze ouders waren. Daarna hebben we nog 
leuke gezelschapsspelletjes gespeeld. In bed hebben 
we nog even gekletst en toen zijn we gaan slapen.

De tweede kampdag
We gingen een GPS tocht lopen, maar iedereen was 
op zijn hoede want bij elk groepje was er een kind 
een spion. Die spion moest ervoor zorgen dat het 
groepje als laatste terug was. Onderweg moesten we 
raadsels en puzzels oplossen. Toen we terug waren 
gingen we lasergamen. Bij het kampvuur hebben 
we marshmellows geroosterd en toen zijn we gaan 
slapen. Toen we wakker werden hebben we flink 
opgeruimd en toen zijn we terug naar school gefietst. 
Eenmaal op school was er nog een feestje voor ons 
en toen gingen we naar huis… 

Groetjes, 
Alle kinderen van groep 8A en B van kindcentrum de 
Boog
(Geschreven door Amani, Bjorn, Anouk en Thijn) 

Nieuws van de
Scholengemeenschap
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Kinderarts Hein Brackel koninklijk onderscheiden

Hein Brackel is vrijdag 30 september j.l. benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester 
Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven reikte de bijbe-
horende versierselen uit tijdens de afscheidsreceptie 
voor Hein in het Catharina Ziekenhuis ter gelegenheid 
van zijn aanstaande pensionering. Hein was de eerste 
Eindhovenaar die een koninklijke onderscheiding 
door de nieuwe burgemeester kreeg opgespeld. 
Leuk om te vertellen, maar ook heel bijzonder, is dat 
zijn vrouw Marianne vier maanden geleden, op 20 
mei, ook benoemd werd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau!

Hein Brackel is geboren op 13 april 1956 in Tilburg. 
Hij is de oudste van een gezin met acht kinderen. 
Zijn vader was kinderarts in Heerlen. Na zijn medi-
cijnenstudie in Leiden volgde Hein de opleiding tot 
kinderarts in het Juliana Kinderziekenhuis in Den 
Haag, daarna werd hij opgeleid tot kinderlongarts in 
het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hein werd 
daardoor een van de eerste kinderlongartsen in ons 
land. In 1992 ging hij naar het Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis in Utrecht om daar de afdeling kinderlong-
ziekten op te zetten. 
In 2000 promoveerde Hein over een ingewikkeld 
aspect van astma bij kinderen.

In 2001 komt hij als kinderarts, gespecialiseerd 
in kinderlongziekten, werken in het Catharina 
Ziekenhuis. Hij verhuist dan met zijn gezin naar 
Koudenhoven. 
In het Catharina Ziekenhuis heeft hij een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de behandeling van 
kinderen met ernstige luchtwegaandoeningen, 
waaronder kinderen met moeilijk behandelbaar 
astma en taaislijmziekte en kinderen met spier-
ziekten. 

Naast zijn werk als kinderlongarts was Hein geduren-
de vele jaren opleider Kindergeneeskunde. 
In de 20 jaar dat Hein in Eindhoven gewerkt heeft, 
was hij betrokken bij de vervolgopleiding van onge-
veer 130 artsen tot kinderarts of een ander speci-
alisme. Vanaf 2016 was Hein tevens voorzitter van 
de Centrale Opleidingscommissie van het Cathrien, 
waardoor hij ook betrokken was bij alle 26 opleidin-
gen tot specialist in dit grote opleidingsziekenhuis.

Naast zijn werk als kinderlongarts en opleider in Eind-
hoven heeft Hein zich ook vele jaren landelijk ingezet 
voor de modernisering en kwaliteitsbevordering van 
de opleidingen tot medisch specialist. Medio 2019 
werd hij bestuurslid bij de Federatie Medisch Specia-
listen (FMS) en voorzitter van de Raad Opleiding van 
de FMS. Hij trekt daar het landelijke project om de 
medisch specialistische opleidingen verder te moder-
niseren en aan te passen aan de huidige tijd. 

Degenen die nauw met Hein hebben samengewerkt 
beschrijven hem als opvallend veelzijdig, aardig, 
verbindend en daadkrachtig en roemen zijn grote 
dossierkennis. 

Op 1 november gaat Hein met pensioen als kinder-
arts, zijn functie bij de FMS blijft hij nog enige tijd 
voortzetten.

Hein heeft drie kinderen en nog acht kleinkinderen 
van 6 jaar en jonger.

Hein weet zich, nu hij meer vrije tijd krijgt, wel bezig 
te houden. Hij krijgt nu tijd voor zijn hobby’s: zeilen, 
lezen, fietsen, klussen en natuurlijk gaat hij vooral 
opa zijn.
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In gesprek met                                                                                                                                     
Frans en Henny Donders

Eindelijk was het dan 
zover: eind juli dit jaar, 
de met zorg, door vrij-
willigers ingeladen 40 ft 
container, kwam na een 
maandenlange zeereis 
aan in het feestende 
dorp Mtwapa/Kikambala 
in Kenia. 
De container was he-
lemaal volgeladen met 
o.a. al het meubilair van 
scholengemeenschap De 
Harlekijn uit Son, compu-
ters en laptops van scho-
lengemeenschap De Hilt 
uit Helmond, honderden 
shirtjes van de opgehe-
ven voetbalclub WVVZ, trainingspakken, speelgoed, 
schoentjes, spelletjes, voetballen, goaltjes, diverse 
sportspullen, alsmede leermiddelen. Bovendien 
konden zij stand alone zonnepanelen en een kopieer-
apparaat met 2 pallets kopieerpapier regelen.

Het begon allemaal 11 jaar geleden in 2011, toen 
Frans na een lange ziekteperiode samen met zijn 
vrouw Henny op vakantie ging naar Kenia. Ze door-
kruisten een groot deel van Kenia en zij hadden een 
toevallige ontmoeting met Anscillar, die een 20 tal 
kinderen aan het lesgeven was. Ze was onderwijzeres 
met een geweldige passie. Ze 
verwoordde het zo mooi: ‘deze 
kinderen zijn de toekomst van 
Kenia’. Frans en Henny waren 
geraakt door haar gedreven-
heid. Op dat moment ontstond 
het idee  om iets goeds te doen 
voor deze gemeenschap. Zij 
besloten ‘voorzichtig’ geld te 
storten. Anscillar was zich ervan 
bewust dat het belangrijk was, 
dat ook iedere shilling gebruikt 
zou worden voor de schoolge-
meenschap. 
Zo ontstond ook het idee een 
schoolbestuur te installeren, 
welke samen zou moeten beslis-
sen wat er met het gesponsorde 
geld zou moeten gebeuren, 

maar altijd in overleg met Frans en Henny. Hierdoor 
ontstond er tevens een vertrouwensrelatie. Henny en 
Frans zijn er inmiddels diverse malen geweest en ook 
Rinus, de broer van Henny, is er met zijn zoon Rob 
geweest. Rob heeft er als onderwijzer les gegeven 
en hij was onder de indruk van het niveau van deze 
kinderen. Hartverwarmend vond hij ook de discipline 
en het enthousiasme van de gemeenschap voor hun 
school. Nadat er voor een onbepaalde tijd een stuk 
grond was gehuurd, bouwde de gemeenschap zelf 
met oude golfplaten en boomtakken hun schoolklas-
sen, wel moesten er nog toiletten worden gereali-
seerd en leermateriaal worden aangeschaft.

Met behulp van sponsors lukte het om na enige tijd 
een eigen stuk grond te kopen, naast de eerder ge-
huurde grond. Hierop werden toiletgroepen gereali-
seerd. In de daarop volgende jaren is er in 2 fases een 
school met 6 klaslokalen gebouwd. Vervolgens zijn de 
bestaande klaslokalen voorzien van betonvloeren en 
is het gebouw verder opgeknapt.

Momenteel werken er 11 leerkrachten die les geven 
in het Engels en zijn er 2 koks voor 230 leerlingen. 
Vanaf 2 à 3 jaar kunnen de kinderen al naar school. 
De school is volledig gecertificeerd en heeft een 
goede naam. Een ervaren voormalige schooldirecteur 
geeft adviezen. 5 Leraren hebben afgelopen jaar een 
cursus gevolgd om les te mogen geven in de nieuwe 
computerklas. De ouders halen samen het benodigde 
water ongeveer 1,5 km. verderop, zij zorgen ook voor 
de schoonmaak.
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Tijdens de periode van droogte in de hoorn van 
Afrika, werd door het schoolbestuur een voedsel-
programma opgestart. Het is een privéschool op het 
platteland, wat betekent dat een zeer bescheiden 
eigen bijdrage wordt gevraagd. Op school zitten ook 
13 weeskinderen waar oma’s en familie voor zorgen. 
Als er echte betalingsproblemen zijn, dan wordt dit 
opgelost door het schoolbestuur en de pastor.
Het was voor Frans en Henny een flinke tegenvaller 
dat de container, ondanks toezeggingen, niet vrijge-
geven werd tijdens hun bezoek. Zoon Paul met zijn 
vriend Stefan (it specialist) zouden wat later komen 
om de zonnepanelen, computers, laptops, wifi te 
kunnen installeren. Uiteindelijk hebben zij alleen de 
zonnepanelen kunnen installeren. Ze waren wel aan-
wezig bij de aankomst van de container; het was een 

ware happening voor de bewoners. 
Paul en Stefan genoten van de feeststemming en 
van de trotse gezichten van de kinderen achter hun 
nieuwe tafeltjes. Om de computers aan te sluiten zijn 
zij halverwege oktober voor een week teruggegaan, 
zodat nu ook de computerklas kan worden gebruikt. 
Ook is er een viewsysteem geïnstalleerd, Stefan kan 
nu van thuis uit advies geven over een juist gebruik 
van de computers.

Met een voldaan gevoel kijken Frans en Henny terug 
op de afgelopen 11 jaar. Zij gaan met veel enthousias-
me door met dit dankbare project. 

Ans en Sjaak Verheijen

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat we onze website 
een moderner uiterlijk gegeven hebben en een aantal 
aanpassingen hebben aangebracht om o.a. het instu-
ren van artikelen gemakkelijker te maken.

Wat merkt de lezer van deze aanpassingen?

• De aanleverdata voor kopij staan op de website.  
Klik op de homepage op INSTUREN en daarna op 
Artikelen. Op deze pagina vind je ook de aandachts-
punten voor de kopij en de wijze van het opsturen 
van kopij naar de redactie.
• Potentiële adverteerders kunnen voortaan alle in-
formatie over tarieven en de manier van aanleveren 
vinden door op de homepage te klikken op INSTUREN 
en daarna op Advertenties.
• De laatste editie staat op de homepage onder de 
knop “Bekijk de laatste editie hier”.
• Het archief is overzichtelijker geworden.
• Onder de knop HET WIJKBLAD hebben we informa-
tie gezet over Oud-Tongelre en over het ontstaan van 
het wijkblad in 1964. Verder staan hier de namen en 
functies van de werkgroepleden.

In de toekomst willen wij onze website uitbreiden 
met toepassingen zoals een agenda met data van 
evenementen in onze wijk, een fotorubriek met in-
gezonden lezersfoto’s, artikelen die het wijkblad niet 
gehaald hebben etc.

Voor het uitbreiden van de website kunnen we nog 
wel een enthousiaste vrijwilliger gebruiken. Voor de 
insiders: de website is gemaakt in WordPress met 
Elementor als page-builder. De werkzaamheden kun-
nen grotendeels vanuit huis plaatsvinden.

Mocht er iemand zijn die goed bekend is met Word-
Press en Elementor en mee wil werken om onze 
website nog mooier te maken of wil je eerst meer 
informatie over deze vrijwilligersfunctie, dan kun je 
contact opnemen met onderge-
tekende via skommers@on.nl.

Sjaak Kommers, redactievoor-
zitter

Vernieuwde website                                                                                                                              
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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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Vitalis start nieuwe dagbestedingsvorm i.s.m. gemeente
Eindhoven

Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen, zelf de 
regie behouden en de achteruitgang
vertragen. Dit is waar Vitalis via de (basis)dagbe-
steding aan werkt. Gelukkig oud zijn, met de focus 
op wat nog wel kan, op talenten en waar iemand 
blij van wordt. Dat sluit nauw aan bij de visie van 
Vitalis ‘zelf doen, meedoen, ertoe doen’. Zo worden 
geïndiceerde zorg en ondersteuning zolang mogelijk 
uitgesteld.
Sinds begin dit jaar heeft Vitalis in samenwerking 
met de gemeente Eindhoven het aanbod van dag-
besteding op diverse locaties uitgebreid met basis-
dagbesteding. Naast dagbesteding binnen de wlz 
en wmo is er nu ook dagbesteding zonder indicatie, 
maar wel met een doel en begeleiding mogelijk. Het 
gaat vooral om recreatieve, sportieve, creatieve en 
sociaal-culturele activiteiten, zonder enige prestatie-
druk. Gezelligheid en positieve beleving staan voor de 
deelnemers voorop.
“De gemeentelijke toekenning van Basisdagbesteding 
maakt de cirkel rond op gebied van dagbesteding”, 
vertelt Trudy van de Schans, manager vitale teams. 
“We richten ons op (jonge) ouderen die door het 
werken aan een bepaald doel bijv. eenzaamheid of 
zelfstandigheid, met basis dagbesteding, langer thuis 
kunnen wonen. Ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen we hier een opstap bieden, 
door als vrijwilliger aan de slag gaan en zodoende 
te werken aan bepaalde doelen. Deelnemers sluiten 
aan bij de bestaande Ankerpuntactiviteiten voor 
wijkbewoners, laagdrempelig en vooral zo ‘gewoon’ 
mogelijk.”
Els van Wolfswinkel is coördinator welzijn & activitei-

ten en Ankerpunt voor de wijk
op De Horst/Kronehoef. Ze vertelt: “Het begint met 
het kennen van de deelnemer. Het welzijn en de 
interesse van de deelnemer is leidend en de activitei-
ten hebben een ondersteunende rol. We beginnen 
dus altijd met een welkomstgesprek om te ontdekken 
waar de behoeftes en de talenten van de deelne-
mer liggen. We werken bovendien nauw samen met 
de wijk en met interne en externe partners, zoals 
WIJeindhoven, zorgtrajectbegeleiders, wijkverpleeg-
kundigen, geestelijk verzorgers en coördinatoren 
vrijwilligerswerk. We hebben echt aandacht voor het 
individu. Zijn er signalen dat de activiteit niet meer 
goed aansluit bij de behoefte van de deelnemer of als 
volledig zelfstandig thuiswonen op een gegeven mo-
ment minder haalbaar blijkt? Dan kijken we samen of
er andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door op 
te schalen naar dagbesteding vanuit Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) of de wet langdurige 
zorg (WLZ)”.

Binnen alle dagbestedingsactiviteiten bij Vitalis is de 
aandacht gericht op:
1. Ontmoeting door maatschappelijke participatie, 
om sociaal isolement te voorkomen
2. Het in stand houden van fysieke en cognitieve 
vermogens door talent en interesses te benutten 3. 
Informatievoorziening voor en begeleiding van de 
deelnemers én diens mantelzorger(s)
4. Stimulatie van zelfstandigheid en eigen regievoe-
ring om langer thuis te kunnen wonen
Men kan de drie vormen van dagbesteding op 
verschillende locaties afnemen o.a. bij Vitalis Peppel-
rode en Vitalis Wissehaege en de WoonincPlusVitalis 
locaties Berckelhof, Theresia, Wilgenhof en De Horst/ 
Kronehoef. Bij interesse kan men contact opnemen 
met de zorgadviseurs van Seniorenpunt.

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

een afscheid
precies

zoals u het wilt

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 040 - 212 98 00 of ga 
naar monuta.nl/eindhoven.

Anita Vos-van de Voort
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Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

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 18 november organiseren we weer een 
gezellige filmavond.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

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

•  Aanmelden kan per direct via e-mail: filmraadhuis@
gmail.com

•  Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

’Django’ (2017) vertelt het verhaal van de briljante 
componist en jazzgitarist Django Reinhardt die op de 
top van zijn roem in 1943 als zigeuner moet vluchten 
uit door de Nazi’s bezet Parijs. De muziek is van het 
Rosenberg Trio uit Nuenen.

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond: 16 december, 20 januari

KOM 
JE 

OOK?

Taalgroep ’t Oude Raadhuis zoekt cursisten en begeleiders
Op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.45 -11.45 uur geven begeleiders met onderwijsbevoegdheid 
of begeleiders, bekwaam in de Nederlandse taal, op vrijwillige basis les in de Nederlandse taal aan 
anderstaligen uit alle windstreken.
We leren lezen, schrijven en communiceren in woord en gebaar van niveau 0 naar niveau B2. We maken 
gebruik van de Startkrant en leesboeken voor het lezen en schrijven. Op de laptop werken we met het 
startprogramma van Lowan en Junior Einstein. 
We werken in kleine en grotere groepen.
We zoeken voor de lessen cursisten, anderstaligen uit Eindhoven, die zoveel mogelijk de lessen volgen en 
huiswerk maken. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
Ook zoeken we begeleiders, met onderwijsbevoegdheid of zeer bekwaam in de Nederlandse taal, die het 
team vergroten. De cursisten zijn de begeleiders heel dankbaar.

De contactpersoon is Wieke Schrurs-Verstappen
06-12 28 97 44
Wieke.schrurs.verstappen@gmail.com

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 3 en 17 november 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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We leren lezen, schrijven en communiceren in woord en gebaar van niveau 0 naar niveau B2. We maken 
gebruik van de Startkrant en leesboeken voor het lezen en schrijven. Op de laptop werken we met het 
startprogramma van Lowan en Junior Einstein. 
We werken in kleine en grotere groepen.
We zoeken voor de lessen cursisten, anderstaligen uit Eindhoven, die zoveel mogelijk de lessen volgen en 
huiswerk maken. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
Ook zoeken we begeleiders, met onderwijsbevoegdheid of zeer bekwaam in de Nederlandse taal, die het 
team vergroten. De cursisten zijn de begeleiders heel dankbaar.

De contactpersoon is Wieke Schrurs-Verstappen
06-12 28 97 44
Wieke.schrurs.verstappen@gmail.com

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 3 en 17 november 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.

Speelgoedbeurs
Zondag 20 november 
van 11.00 tot 13.00 uur 
Aan de vooravond van de feestdagen, kunnen 
jongens en meisjes tot 15 jaar 
hun speelgoed verkopen.
’t Oude Raadhuis biedt de gelegenheid om 
voor 1 1,50 een tafeltje te huren. 
Vanaf 9.30 uur kun je er terecht om alles 
klaar te zetten. De entree is gratis en met uit-
zondering van handelaren is iedereen welkom. 
Inschrijven: bel of mail ’t Oude Raadhuis.

Kreakids
Elke derde woensdag van de maand.
Uitgezonderd de maanden juli en augustus!
Voor kinderen van 5 t/m 10 jaar.
Je kunt knutselen van 14.00 tot 15.30 uur 
onder begeleiding in ’t Oude Raadhuis. 
Voor 1 1,50 heb je gegarandeerd een leuke 
knutselmiddag. Wel even laten weten of je 
komt.
Namens de vrijwilligers
Ood Brans: oodbrans@on.nl 
of 040-2814228
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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



25

Ingrediënten 
voor 4 personen

- 1 rol bladerdeeg (koeling super-
markt)
- 100 gr. MonChou (verse 
roomkaas)
- 100 gr. geraspte Goudse kaas
- 125 gr. hamblokjes
- 2 el. fijngehakte peterselie
- zout en vers gemalen peper
- 4 eieren

de Tongelrese
Keuken

Bereiding
 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden (hete lucht 180 gr.).
2. Leg het bladerdeeg met het bakpapier op een bakplaat.
    Verdeel het in vieren en verhoog de randen een beetje.
3. De MonChou mengen met de geraspte kaas en zout en
     peper naar smaak toevoegen.
4. Het mengsel op het deeg smeren, 1 1/2 cm rand vrij laten.
    In het midden van het mengsel een kleine verdieping maken.
5. De hamblokjes en peterselie over de vulling verdelen.
6. De eieren voorzichtig in de verdieping gieten.
7. In de oven 20 min. bakken en direct serveren.

 

Eet smakelijk!
Clasine Batenburg

Lekker lunchgerecht met spiegelei en hamblokjes

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! 

zaterdag 17 december2022 een Kerstavond bij Orka 
Samen muziek maken, of er lekker naar luisteren, 

samen genieten van een hapje en een 
drankje, gezellig bij buurten, dat is het plan 
voor 17 december. Meedoen met muziek 
maken? Ideeën voor lekkere hapjes om te 
maken voor een kerstavondje? Laat het ons 
weten via de mail en doe gezellig mee!  

Save the Date:

Zaterdag 5 november muziekavond met als thema 
Song Request. Zoals de titel al doet vermoeden 
worden er die avond (zo 
ver als de database het 
toelaat) verzoeknummers 
gedraaid. Dus voor ieder 
wat wils...  Tot dan?

Uitgelicht:

Vrijwilliger voor Bakske Doen  
Bakske Doen draait door op donderdagavond van 
19.30 - 22.00 uur. Maar we zoeken versterking van 
een vaste vrijwilliger voor in de avond om met 10 
tot 20 mensen een gezellige avond te hebben. 
 
Cook4U is op zoek naar jonge koks 
(11-18 jaar) 
Ben je tussen de 11 en 18 jaar en wil je leren koken, 
ervaring opdoen in de keuken en gewoon plezier 
maken in het koken voor gemiddeld 45 mensen 
met 9 andere jongeren en 6 volwassen vrijwilligers? 
Deelname jongeren kost €2,50 p.p. Kom dan een 
keertje meedoen op de 2e woensdag van de maand 
om 17.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur! Interesse? 
Mail naar info@orkacentrum.nl. 
Als gast mee-eten een keer? Dat kan natuurlijk 
ook altijd. Gasten zijn om 19.00 uur welkom en om 
21.00 uur sluit de bar. Mee-eten van het 3 gangen 
menu kost €7,50  
p.p. Mee-eten, mail 
dan even naar info@
orkacentrum.nl 
(voorheen was dat 
cook4u.orka@gmail.
com). 
 

Terugblik Eindhoven Airport op 
Orka! 
Op woensdag 6 oktober mocht Orka 6 vrijwilligers 
van Eindhoven Airport ontvangen. Met dank aan 
Samen voor Eindhoven, een organisatie die bedrij-
ven die zich willen inzetten voor de maatschappij 
koppelt aan initiatieven van maatschappelijke 
organisaties. Orka heeft 
deelgenomen aan het 
MO040-diner met het 
initiatief van het ‘Orka-pa-
viljoen’. Inmiddels hebben 
we een plan en met de in-
zet van de vrijwilligers van 
Eindhoven Airport is een 
geweldig begin gemaakt 
met de zware klus van het 
leegmaken van de tuin! 

We zijn nog steeds op zoek naar middelen voor de 
realisatie van de tuin. Sponsor je een m² voor €10,- 
? Kom even langs op dinsdagavond met een tientje 
en plak je eigen m² stickertje op de orka-tuin-plat-
tegrond waar nog een m²  vrij is! 

Tuinproject:
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Wist u dat: 
• Burendag 2022 een heerlijk succes 
was! Voor wijkgenoten, door wijkge-
noten 
      o 6 verschillende en overheerlijke 
live muziek optredens uit de wijk 
      o 96 lunchers uit de wijk aan 
tafel 
      o Ca. 100 mensen aan de bingo, 
met buurt-presentator én (gespon-
sorde) buurtprijzen 
• We volgend jaar echt wel weer 
een burendag willen gaan organiseren! 23 
september, reserveer maar vast

• De Halloweentocht in de Geestenberg tot onze grote spijt 
(en die van de geweldige halloweenposten van afgelopen 
jaren) helaas niet door kon gaan, maar we blijven zoeken 
naar versterking van de halloweenorganisatie om volgend 
jaar de Geestenberg weer te laten griezelen! Interesse? 
Mail even naar info@orkacentrum.nl en dan spreken we 
snel af. 

• Taarten van Karin weer draait! Elke 3e woensdag van de 
maand kunnen ca. 6 kinderen (6-13 jaar) een taartje bakken 
voor iemand die wel een taartje kan gebruiken. Deelname 
kost €4,- per persoon. Heb je een opa of oma, een buur-
vrouw, een oom die je zou willen verrassen? Schrijf je in via 
info@orkacentrum.nl.  

• Orka Ontmoet elke woensdagmiddag om 12.00 uur 
voor €4,- p.p. een lunch organiseert met verse soep, verse 
salade en lekkere broodjes met liefde bereid door Chris-
tien, Mirella en Riet. Zin in lekker eten, goed gezelschap en 
altijd mooie verhalen? Kom gewoon een keer binnen en eet 
mee! 

Sinterklaas bij Orka:
Sinterklaas-middag bij Orka
Zondag 27 november van 12.00 uur tot 
13.30 uur
Sinterklaas komt gezellig een middag bij Orka 
langs en hij zou het leuk vinden om samen 
met jullie liedjes te zingen en te genieten van 
een drankje en wat snoepgoed.

Wij hopen jullie te zien deze gezellige 
middag, we gaan er met zijn allen een mooi 
feest van maken!

Als je hier bij wilt zijn kom je dan opgeven 
op:
16 of 17 november bij basisschool de Boog 
tussen 8.30 uur en 8.45 uur
16 november bij basisschool het Karregat 
tussen 12.15 uur en 12.45 uur
1, 8 of 15 november bij Orka tussen 19.00 
uur en 20.00 uur.

We vragen wel een kleine bijdrage van 2 
euro per kind.

Hopelijk tot dan!
Wij hebben er al zin in.



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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DE EINDMUSICAL
Iedere ouder kent dat gevoel wel: op het moment dat je 
kind een volgende fase van zijn leven in gaat.
Misschien vinden ouders dat wel spannender dan de kin-
deren zelf. Eén van die momenten is de overgang van basis- 
naar middelbare school.
Onze Niels is twaalf en zijn groep 8 periode op de Boschak-
ker liep tegen het eind. Onze Niels kon niet wachten om 
naar zijn nieuwe school te gaan, maar vond het natuurlijk 
ook jammer dat hij de Boschakker definitief vaarwel zou 
gaan zeggen. Omdat afscheid te verlichten, vinden er in 
zo’n laatste jaar altijd leuke activiteiten plaats, zoals een 
feest en een kamp maar ook de Eindmusical. ‘Herrie op het 
eiland’ was dit keer het thema en wat hebben de leerkrach-
ten samen met de leerlingen er veel energie ingestoken om 
iets prachtigs neer te zetten.
Je kan zo’n musical natuurlijk op je eigen school uitvoeren, 
maar des te leuker is het als je het op een bijzondere loca-
tie kan en mag uitvoeren. En helemaal geweldig is het, als 
je als Tongelrese school een sfeervolle Tongelrese locatie 
weet te vinden. De Boschakker wist een leuke locatie te 
strikken, op de culturele hotspot van Tongelre: Sectie- C. 
De Boschakker streek neer in de ruimte van OST. Een hele 
mooie lichte industriële ruimte die je kan inzetten voor 
culturele evenementen, waarbij horeca aanwezig is.
Voor de leerlingen van groep 8 was het dus net echt. 11 en 
12 juli was het dan zover, de show kon beginnen: licht uit 
spot aan. Twee avonden zat de zaal vol met trotse ouders, 
opa’s en oma’s, broers en zussen en vrienden en vriendin-
nen van beide groepen 8 van de Boschakker. Het tropische 
zelfgemaakte decor sloot mooi aan bij de tropische tempe-

raturen van die week. En heel veel ouders zullen waar-
schijnlijk kwaliteiten bij hun kinderen hebben ontdekt waar 
ze geen weet van hadden. Ik in ieder geval wel, onze Niels 
zong een solo en dat deed hij niet eens onverdienstelijk.
Met heel veel passie zongen en acteerden de leerlingen 
de sterren van de hemel. En ook al zal er vast een zinnetje 
zijn vergeten en een noot vals gekraakt zijn. Het gaat er om 
dat ze op deze manier een hele mooie fase in hun leven 
afsluiten en met heel veel zelfvertrouwen een nieuwe fase 
tegemoet gaan.

Maikel Wijn
Trotse vader van Niels

FITNESS 55+
Wij zijn een fitnessclub van 55+ dames, maar heren zijn zeker ook welkom!
Iedere week oefenen we onze spieren met muzikale ondersteuning en onder de deskundige leiding van onze 
lerares.

Heb je zin om eens vrijblijvend met onze club kennis te maken?
Je kunt 2 keer GRATIS komen kijken en natuurlijk ook meedoen. We fitnessen van 17.30 uur tot 18.30 uur op 
maandag in de gymzaal van Basisschool De Boog aan de Koudenhovenseweg.
Info: m.richter@on.nl
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paulvangemert.nl

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

wij zijn OST, AANGENAAM!

OST
bar & kitchen
daalakkersweg 14 / sectie C
open ma-vr 11-20, za 11-18
& de hele dutch design week

kom lekker
koffie drinken

borrelen
lunchen

je feestje vieren
met je club afspreken

wijn of bier drinken

TRENDY 
CLOSET SALE
TWEEDEHANDSKLEDINGMARKT

Z O N D A G  2 7  N O V E M B E R  2 0 2 2
V A N  1 2 : 0 0  U U R  -  1 7 : 0 0  U U R

 D A A L A K K E R S W E G  1 6
5 6 4 1 J A  E I N D H O V E N

SCAN HIER JE GRATIS TICKET(S)
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momenten met
Hart, ziel en handen

November is in christelijke godsdiensten en culturen 
de maand om dierbare overledenen te gedenken. 
Zo doen katholieken dat op Allerzielen (1 november) 
en protestanten op de zondag van de voleinding 
(20 november). Daarnaast kennen we natuurlijk 
ook de steeds bekendere varianten Halloween (de 
Engels-Amerikaanse verdrijving van de geesten op 31 
oktober, naar het Ierse feest Samhain) en het Mexi-
caanse Fiesta de los Muertos (1 en 2 november). 
Ikzelf heb veel met de gedachte dat de dood niet 
zozeer een einde is, maar eerder het afscheid voor 
een nieuwe reis, als bij een boot die de zee op vaart. 
Wij kunnen daarbij niet overzien wat de bestemming 
is en blijven achter met gemis en vragen, maar vaak 
ook met dankbaarheid en mooie herinneringen. Dit 
is een oude gedachte en er zijn er velen die dit in 
gedichten en liederen hebben verwoord. Ik las de 
gedachte voor het eerst voorin in Harry Potter 7, 
verwoord door William Penn (1644-1718). Mooier 
nog verwoordde de Canadese bisschop Charles Henry 
Brent (1862-1929) het. 
Want op het moment dat de ander aan onze horizon 
uit het zicht verdwijnt en wij radeloos achter blijven, 
gebeurt er iets bijzonders. Want diegene komt ook in 
het zicht van anderen, die op diegene wachten en blij 
roepen: “daar komt zij aan!”
En tot slot raakt de tekst van het lied ‘Into the West’ 
van Annie Lennox me nog het meest. Want daar 
zijn we niet toeschouwer van andermans reis, maar 
maken wij zelf de reis. Alles in het lied troost ons dat 
we deze weg veilig en heel zullen maken, om thuis 
aan te komen.

Feike Weeda
docent levensbeschouwing en voorganger in de Kapel 

Eindhoven

Wat is sterven? (Charles Henry Brent (1862-1929))
Ik sta aan de zeekust: een boot zeilt op de ochtend-
wind en maakt haar weg naar de oceaan. Zij is schit-

terend en ik sta naar haar te kijken totdat zij uiteinde-
lijk aan de horizon vervaagt.
Naast mij zegt iemand: “Zij is verdwenen!” Verdwe-
nen! Waarnaartoe? Verdwenen uit mijn zicht, dat is 
alles. Zij is nog steeds even groot met haar masten, 
romp en bomen, als toen ik haar kon zien, en ze kan 
nog steeds de last van haar levende vracht naar zijn 
bestemming dragen. De afgenomen maten en het 
gehele verlies van het gezicht gebeurde alleen in mij, 
niet in haar;
En op precies hetzelfde moment dat er iemand naast 
mij zei: “Zij is verdwenen”, zijn er anderen die haar 
zien komen. En andere stemmen die de blijde roep 
overnemen: “Daar komt zij!” - en dat is sterven.

Into the West (Annie Lennox)
Leg je lieve en vermoeide hoofd neer. De nacht valt 
en je bent aan het einde van de reis gekomen. Slaap 
maar en droom van degenen die er eerder heen 
gingen. Ze roepen je vanuit een verre kust. Waarom 
huil je? Waarom die tranen op je gezicht? Nog even 
en dan zullen je angsten verdwijnen. Veilig in mijn 
armen, je slaapt slechts.
Wat kun je zien daar aan de horizon? Wat roepen de 
witte meeuwen? Aan de andere kant van de zee rijst 
een bleke maan op. De schepen komen om je thuis te 
brengen. En allen zullen in zilver glas veranderen: een 
licht op het water, alle zielen gaan er langs. 
Hoop vervaagt in de wereld van de nacht, door scha-
duwen heen vallend uit herinnering en tijd. Zeg niet 
dat we nu aan het einde zijn gekomen. Witte kusten 
roepen, jij en ik zullen elkaar weerzien en jij zal hier in 
mijn armen zijn, slechts slapend. 
Wat kun je zien daar aan de horizon? Wat roepen de 
witte meeuwen? Aan de andere kant van de zee rijst 
een bleke maan op. De schepen komen om je thuis te 
brengen. En allen zullen in zilver glas veranderen: een 
licht op het water, grijze schepen gaan er langs, naar 
het westen.
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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 30 oktober        10.00 uur ds. Petra Speelman
Zondag 6 november      10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Schrift en Tafel
Zondag 13 november   10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Kinderdienst, Jeugdkerk
Zondag 20 oktober       10.00 uur Berthilde van der
Zwaag
Zondag 27 november   10.00 uur ds. Claartje Sloot-
mans  Kinderdienst, Jeugdkerk
Zondag 4 december     10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Schrift en Tafel

Mediteren in de tijd voor kerst
In de weken voor kerst is er de mogelijkheid om met 
een groepje mensen te mediteren. Er zijn vier korte 
bijeenkomsten van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur. De 
avonden vinden plaats op de maandagen 21 en 28 
november en 12 en 19 december 2022 in de Ontmoe-
tingskerk. In de eerste bijeenkomst oefenen we wat 
basisbeginselen van meditatie. Tijdens de andere bij-
eenkomsten lezen we een Bijbeltekst of een gedicht. 
We proberen de teksten te lezen met hart en ziel, het 

gaat om wat je raakt. Daarbij maken we gebruik van 
verschillende vormen van christelijke meditatie. Het 
zijn simpele handreikingen die gemakkelijk te oefenen 
zijn. Iedere bijeenkomst beginnen we met een 
lichaamsmeditatie: met je gedachten ga je je lichaam 
langs. Zo kom je tot rust, door even de dingen van 
alledag de dingen te laten.Hopelijk ga je na de me-
ditatie met rust in je lichaam en voedsel voor je ziel 
verder op weg naar kerst. Iedereen van harte welkom! 
(deelname is gratis)Opgave kan bij ds. Tjalling Huis-
man: tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19

VERBEELDING EN GELOOF. Lezing door Wessel Stoker.
Het is verrassend hoe religieuze symboliek in werken 
van moderne kunstenaars een breed publiek kan 
aanspreken. Kunst en religie zijn aan elkaar verwant 
omdat zij beiden op eigen wijze willen uitdrukken 
waar het in het leven werkelijk om gaat. Vincent van 
Gogh, Graham Sutherland, Marc Mulders, Marlene 
Dumas en andere moderne kunstenaars verbeelden 
God en Christus met een nieuwe beeldtaal. Hun kunst 
kan een dialoog oproepen, een vorm van protest zijn 
of spirituele verdieping geven. Wessel Stoker licht toe 
hoe christelijke kunst kan functioneren.
Datum en tijd: maandagavond 7 november 2022, 
19.30 uur in de Ontmoetingskerk.
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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 verantwoordelijkheid van 
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst. 
 
Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, 
Eucharistieviering elke zondag om 9.30 uur. 
Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd 
dooreen Heilige Mis om 9.00 uur. Daarna aanbidding 
van het Allerheiligste Sacrament.

Op 2 november Allerzielen, om 19.00 uur een Eucha-
ristieviering met uitreiking van de kruisjes.

Zondag 13 november is er om 9.30 uur Viering van de 
patroonsdag van het St. Martinusgilde.

In onze kerk zijn gedoopt:
Op 24 september Jaidy Dielissen
Op 9 oktober Nelly Louwers

Overlijdensberichten: 
Op 16 september heeft de uitvaart plaatsgevonden 
van Thea Memerda-de Zwart

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

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

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl

DE RIJ
Vanwege de drukte en het feit dat er minder personeel beschikbaar is bij de beveiliging, staan er lange rijen 
bij Eindhoven Airport. Wij hebben allemaal wel eens in de rij gestaan. Dat kan op veel verschillende manie-
ren. Op een ongeduldige zenuwachtige manier. Of op een ontspannen prettige manier. Op Eindhoven Airport 
is het goed georganiseerd, er is informatie beschikbaar, en de rij schiet op. Bovendien is er, als je geluk hebt, 
live muziek aanwezig. Dat alles helpt om het staan in de rij ontspannen te maken. Als ik mensen spreek die in 
de rij staan, zijn ze over het algemeen goed gehumeurd, en vinden het leuk even een praatje te maken, en te 
vertellen over hun bestemming. Een vrouw begon te vertellen over de ziekte van haar moeder. Dat gesprek 
duurde wat langer, en toen heb ik een stukje met haar meegelopen. Meegelopen in de rij, meegelopen in haar 
situatie. Het was wel niet een tweede mijl, maar toch, een stukje meege-
lopen met datgene wat deze vrouw doormaakte in haar leven. Dat is wat 
luchthavenpastoraat is, maar ook pastoraat in het algemeen. Een eindje 
meelopen.

Mirjam van Nie

In het kader van het jaarthema “Aan tafel”. 



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

Het Zweeds Dorp

In de naoorlogse tijd was de firma Philips op zoek naar grond om een aantrekkelijke 
woonwijk voor het hogere personeel uit de grond te stampen. Daar de firma in Tongelre in het 
bezit was van kasteel ‘t Hof met boerderij en gronden leek dat een ideale plek. In Zweden werden bij de 
firma Munksund AB 100 blokhuizen gekocht die als bouwpakketten werden afgeleverd. Voor die tijd luxe bunga-
lows. In de winter van 1946 werden deze door aannemer Damhuis uit Eersel geassembleerd. De huurprijs bedroeg 
acht gulden. Anton Philips was zo trots op zijn nieuwe woonwijk dat hij er op verschillende zondagen met familie en 
vrienden doorheen toerde. Omdat de nieuwe bewoners uit geheel Nederland kwamen bestond er een diversiteit aan 
geloofs- en levensovertuiging. De moderne en progressieve levensstijl sloot niet direct aan bij die van het katholieke 
Tongelre. Pastoor van Amstel besloot dan ook om als bemiddelaar tussen god en de mens tijdens zijn donderpreken 
zijn ‘schapen’ te waarschuwen voor deze losbandige en onzedige lieden waar je beslist niet mocht komen. 
De gemeenschap ‘an sich’ floreerde als een echt dorp, er was een burgemeestersfiguur, een vereniging die veel 
activiteiten ontplooide, een kleuterschool, bushalte, telefooncel en een brandwacht met de benodigde attributen. De 
boodschappen werden door de Tongelrese neringdoenden aan huis bezorgd. 
Maar aan alle sprookjes komt een einde, ook voor het Zweeds Dorp. Omstreeks 1970 werd door de gemeente beslo-
ten om de houten woningen successievelijk op te kopen en af te breken. En zo geschiedde. Amen.
 
Het volledige verhaal met alle bewoners en historische foto’s staan in het boek “Tongelre te kijk” blz. 48 t/m 51.

Door: A. van den Boomen en Y. Henderson
E-mail: roodenboom@hetnet.nl
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een idyllisch gelegen enclave in Tongelre.

Blusoefening en waterpret Zwembad de IJzeren Man met daarachter het Zweeds 
Dorp

Schooltje Het Zweeds Dorp in den beginne



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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Als je erop let, zie je ze overal staan. In bermen, naast 
spoorbanen of oevers. Misschien zelfs in uw tuin. De 
Japanse duizendknoop. 
Ooit vanuit Japan en omstreken geïmporteerd als 
tuinplant en als plant voor de bloemsierkunst om zijn 
decoratieve stelen. 
De plant is door menselijk toedoen over de hele 
wereld verspreid en heeft zich de laatste decennia 
in een rap tempo uitgebreid in de natuur. Het is een 
invasieve exoot geworden.

Met de natuurwerkgroep van `t Wasven, zijn we al 
een aantal jaren bezig de planten van de Japanse 
duizendknoop uit te roeien. Langs de Eisenhowerlaan 
hebben we 100 m2 vrij weten te krijgen van duizend-
knoop in de berm. Ook bij de Collse Watermolen is 
het zo goed als gelukt deze plek schoon te krijgen. 
Soms probeert deze plant toch nog daar ergens uit te 
schieten, maar de natuurvrijwilligers houden ook vol, 
want alleen door uitputting van de plant kun je het 
winnen, daar ben ik van overtuigd.
Er zijn in den lande verschillende methodes die men 
probeert om de plant uit te roeien. Injecteren met 
stoom, afbranden, varkens en schapen, wroeten en 
grazen. En zijn zelfs proeven met de Japanse bladvlo. 
Uitgraven en zeven, vaak ook onbegonnen werk en 
duur, vooral als de plant honderden vierkante meters 
in beslag heeft genomen, of tussen fundamenten van 
gebouwen en waterwerken is gaan groeien.

   

Japanse Duizendknoop bij de molen van Coll en het 
bestrijden ervan door natuurvrijwilligers.

We moeten er niet aan denken dat de Japanse 
duizendknoop de Collse molen zou bereiken met zijn 
agressieve wortelgestel en tussen die fundamenten 
zou gaan groeien. Dan is de schade niet te overzien 
waarschijnlijk. 

Van belang is dat je de plant met wortels en al verwij-
dert.
Kleine stukjes wortel die blijven zitten groeien weer 
snel uit en moeten er steeds opnieuw uitgehaald 
worden.
Grenzend aan de molen ligt een particuliere tuin 
waar de bewoners zelf ook aan de slag zijn gegaan 
om de duizendknoop te bestrijden.

Achter de Kuilenstraat.

We hebben een nieuwe locatie aangetroffen, gren-
zend aan het Wasvengebied. De geluidswal Kouden-
hovense weg/Eisenhowerlaan, achter de Kuilenstraat. 
Daar heeft de plant een tijdje ongezien z`n gang 
kunnen gaan en uiteindelijk een flink stuk besmet. 
Niets groeit er meer als alleen maar duizendknoop. 
Biodiversiteit: nul.
Daar zijn we ook begonnen met het bestrijden van de 
plant, een flinke klus, maar uiteindelijk gaan we deze 
wedstrijd ook winnen.
Vind je het leuk om een keer te helpen met dit soort 
natuurwerkzaamheden? 
Weet je, het lidmaatschap van de sportschool kun 
je gerust opzeggen, want je energie kun je ook met 
werken in de natuur kwijt.
Laat het ons weten. natuurwerkgroep@wasven.nl 

Bij de spoorovergang aan de Loostraat heeft de aan-
nemer die ‘het snelle fietspad’ gaat aanleggen nog 
een uitdaging. Daar heeft de plant een gedeelte van 
de berm ingenomen.
Ja en wat moet je nu met Japanse duizendknoop 
besmette grond?  

Op internet kun je van alles vinden over de Japanse 
duizendknoop.
Kleine tip, maar van groot belang. Staat deze plant in 
je tuin en je gaat hem uitroeien, graag afvoeren via 
de grijze bak. 
Kees van Grevenbroek

Offensief Japanse duizendknoop. Fallopia japonica



38

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten september

zaterdag 5 november Nationale Natuurwerkdag 9.30 – 12.30 uur

maandag 7 november Kom in de kas 10.00 – 12.00 uur

zaterdag 12 november  Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 19 november Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 26 november Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 26 november Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

De herfst is inmiddels in volle gang en rondom de wasvenboerderij wordt het weer wat rustiger. 
We kijken terug op een zomer met veel geslaagde bekende en nieuwe activiteiten, maar helaas ook 
een brand bij de wereldboom. In november is het vooralsnog rustig met activiteiten, maar we heb-
ben genoeg ander nieuws voor je.

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

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

maaien en schoffelen van akkerranden, erf en hooiland.

Lijkt het je leuk? Kom 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.

Gevlekte zuiderling
De boom is er slecht aan toe. Doordat de stam 
volledig verbrand is, zijn de kroon en de wortels niet 
meer met elkaar verbonden. Maar we hebben een 
plan: met nieuwe scheuten, die er nu al groeien, 
gaan we de boom helpen om een ‘nieuwe’ stam te 
maken: een zogenaamde vlechtstam.

Uit het onderzoek is gebleken dat de wortels van de 
boom nog intact zijn, en in goede conditie. Sterker 
nog, er groeit nu al een dertigtal nieuwe scheuten 
vlak naast de oude stam. En die groeien met dit 
weer zo’n 10 cm per week. Die nieuwe scheuten 
moeten uiteindelijk de nieuwe stam gaan vormen. 
Een zogenaamde vlechtstam. De oorspronkelijke 
stam doet er waarschijnlijk 30 jaar over om weg te 
rotten. Daarom hebben we 30 jaar de tijd om de 
scheuten te helpen een vlechtstam te maken.
Naast het vormen van een vlechtstam, ligt er een 

heel plan met ideeën om de boom te redden. Het 
wordt dus echt een meerjarenplan. Waarin nog van 
alles kan gebeuren. Maar we hebben goede hoop 
dat we de boom op deze manier optimaal kunnen 
ondersteunen.

We willen je nogmaals bedanken voor je bijdrage 
aan de crowdfundingcampagne. Daardoor konden 
we meteen snel schakelen. De campagne blijft bo-
vendien gewoon open staan. Elke bijdrage is en blijft 
welkom.

Alles lezen over de 
plannen rondom de 
wereldboom: www.
wasven.nl/wereld-
boom 
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Geef het Wasven cadeau
Vers gebrande koffie, een koekje van eigen deeg, huisgemaakte chutney, lokaal geproduceerd 
bier met rogge van eigen akker; verras vrienden, buren of collega’s met een mooi pakketje lek-

kers uit onze winkel, bakkerij of branderij. De inhoud is altijd puur, (h)eerlijk en biologisch. 
Vaak lokaal en sowieso met zorg bereid.

We denken graag met je mee over een mooi (kerst)pakket. We pakken het daarna met zorg voor je in. Onze 
deelnemers (mensen met een verstandelijke beperking) vinden het inpakken elk jaar weer een feestje. Meer 
weten? www.wasven.nl/cadeau 

Nieuwe rubriek: wasweetjes
Patrick Spruijtenburg is fotograaf en schiet vaak 
prachtige plaatjes bij het Wasven. Vanaf deze maand 
schrijft hij regelmatig over de bijzondere beestjes die 
hij tegenkomt. Dat is deze keer: het geelarmpje.

Het geelarmpje is een wolfspin. Qua kleur, grootte en 
uiterlijk lijkt deze veel op de gewone wolfspin, maar 
‘gewoon’ is hij zeker niet. Deze pardosa hortensis 
blijkt een zeldzame soort! Op onze website ver-
telt Patrick nog wat meer over deze spinnensoort. 
Benieuwd? Op www.wasven.nl/wasweetjes kun je 
verder lezen. Daar vind je vanaf nu ook alle volgende 
wasweetjes.

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 web-

site ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Meer informatie 

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

Ervaring is niet nodig, want wij leren je de kneep-
jes van het vak. Goede zin en mee willen doen is 
voldoende. De werkzaamheden zijn divers en ieder 
seizoen weer anders: van zaaien, wieden en com-
posteren tot het oogsten en verwerken van onze 
gewassen. Van het snoeien en opbinden van struiken 
tot het vegen, maaien en schoffelen van akkerran-
den, 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.

Kom in de kas

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand organiseert de 
natuurwerkgroep van het Wasven de natuurwerkoch-
tend voor jong en oud. Zoals altijd zijn er genoeg leuke 
en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasven-
boerderij. Ben je niet zo van de natuurklussen, maar 
is timmeren of schilderen je lust en je leven, dan is er 
rondom de Wasvenboer-
derij ook genoeg voor je te 
doen. 
Onze klusochtenden zijn 
op de 2e en 4e zaterdag 
van de maand.

Werken en klussen in de natuur
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Gedicht over de wereldboom
Al in 2012 schreef oud-stadsdichter Piet van den Boom een gedicht over onze wereldboom, dat eerder 
verscheen in de dichtbundel ‘Hart van goud, karakterbomen van het Wasven’. Na de brand, kon een tweede 
gedicht niet uitblijven. Kees van Grevenbroek droeg het gedicht op woensdag 13 september voor, tijdens de 
presentatie van de onderzoeksresultaten naar de overlevingskansen van de boom. We delen het ook graag 
met onze lezers.

geblakerde zuiderling 

geschiedenis is een taaie stroom
waarin van alles langskomt en voorbij drijft
niets en niemand onberoerd blijft 

een komen en gaan van mensen
die hun naam in boom en grafsteen kerven
een trage wals van leven en sterven 

de stad spoelt in stenen golven over het land
bedelft het verleden onder huizen en wegen
verdrijft wat groeit maar niet kan bewegen 

in de rusteloze kringloop van groei en vergaan
bleef de plataan onverstoorbaar staan
naar ieder dacht voor nog een eeuwigheid 

oorlog of vrede, crisis of rust, voor- of tegenspoed
niets leek deze reuzin te kwetsen of te deren
ze leek ons rust, kalmte en gelatenheid te willen leren 

dan gebeurt wat niemand voor mogelijk hield
na een zomerse dag in het nachtelijk uur
viel de wereldboom ten prooi aan het grijpgrage vuur 

niet door blikseminslag of verandering van het klimaat
het was geen noodlottig ongeluk maar onverstand
tegen kwaadwillende domheid lijkt niets bestand 

wat is er nog heilig wat is er veilig
het lijkt of er een kleine vuile oorlog aan de gang is
tegen wat mooi, goed en kwetsbaar is 

ze is geschroeid verwond gekwetst
maar gelukkig niet opgegeven en verslagen
omdat veel mensen haar lot op handen dragen 

de zuiderling was een levend monument
van eenzame trots en soevereiniteit
en vanaf nu symbool van liefdevolle betrokkenheid 

Piet van den Boom 2022
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Verenigingen
Aan het woord

Trotse Scouting Doornakkers voorzitter, Maikel Wijn aan 
het woord:
Wie is Maikel Wijn, wat doet hij en waarom is hij de 
trotste voorzitter van Scouting Doornakkers? Lees 
snel verder en je komt het te weten!

Wie is Maikel Wijn?
Maikel Wijn, 46 jaar oud, getrouwd met Geertje en 
vader van Niels en Sofie. In het dagelijks leven is hij 
facilitair coördinator en persoonlijk ambulant bege-
leider bij een zorgorganisatie. Hij woont al zijn hele 
leven met heel veel plezier in Tongelre en is sinds kort 
verhuisd naar de Wolvendijk. 

Heeft Maikel ook hobby’s?
Ja zeker heeft hij die! Maikel speelt graag toneel bij 
toneelvereniging Thaleia, waar hij deze keer in de 
huid kruipt van René uit ‘Allo Allo’. Naast deze leuke 
hobby is Maikel al sinds 1983 lid van Scouting Door-
nakkers. Als welp begonnen in de kelders van het 
trefcentrum aan de Natalweg in de wijk Doornakkers. 
En als verkenner mee verhuisd met de vereniging 
naar de opvallende blokhut de Wierde (Pyramide) 
aan de Urkhovenseweg in de wijk Geestenberg. 
Daarnaast heeft hij ook deelgenomen aan de rowans 
en de stam waar hij vrienden voor het leven heeft 
gemaakt. 

Van staflid naar 
voorzitter!
Als 18 jarige 
is Maikel staf 
geworden bij de 
esta’s (jongens 
en meisjes tussen 
de 7 en 11 jaar). 
Daar heeft hij 6 

jaar iedere zaterdag de gekste themafiguren mogen 
spelen. Daarna 7 jaar hopman (teamleider) geweest 
bij de verkenners (jongens van 11 tot en met 15).

Hier heeft hij veel outdoor activiteiten mogen uitvoe-
ren, werd er veel gekampeerd, vele keukens van hout 
en touw gebouwd en nog veel meer. Na deze periode 
van actief stafdraaien werd Maikel de groepsvoorzit-
ter. Een rol die hij al 15 jaar met veel trots vervuld. 

Waarom Scouting Doornakkers?
Scouting Doornakkers zit zo in zijn hart, omdat de 
club hem enorm heeft gevormd. Dat klinkt hoogdra-
vend, maar bij Scouting Doornakkers heeft hij heel 
veel plezier beleefd, enorm veel geleerd, zelfstandig 
en zelfredzaam geworden, zijn  horizon verbreed, 
heeft hij vrienden voor het leven gemaakt waarmee 
tot op de dag van vandaag lief en leed deelt en heeft 
hij zijn vrouw leren kennen.

Citaat Maikel Wijn: ‘Hoe mooi is het ,als 16 jarige, 
met je beste vrienden zelf een zomerkamp te organi-
seren in Engeland. Voor mij zijn dat hele waardevolle 
herinneringen. En het mooie is dat ik niet de enige 
ben die dit zo ervaart.’

Maikels nabrander:
‘Daarom zou ik ook iedereen aanraden om (staf)lid 
te worden bij onze vereniging. Elk zaterdag bruist 
de blokhut van energieke kinderen die elk weekend 
weer iets anders ervaren, meemaken en ontdekken. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een hele club 
vrijwilligers. Zij hebben bijna allemaal ook als kind 
in en om onze blokhut rondgelopen en hebben een 
geweldige tijd gehad. Dit gevoel willen zij graag door-
geven aan de leden van vandaag.
Ik gun iedereen het zelfde plezier en de zelfde erva-
ringen, dus kom gerust een keertje vrijblijvend kijken. 
Iedereen is van harte welkom want scouting is voor 
iedereen.’

Heel veel liefs en tot snel bij Scouting Doornakkers, 
Maikel Wijn!
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Na verschillende pogingen is 
het S.V. Tongelre-Nieuws er 
dan eindelijk in geslaagd om 
een interview af te nemen 
met de man die al bijna 60 
jaar verbonden is met de 
Tongelrese voetbalvereni-
ging. Hans Lier is zijn naam. 
En hier is zijn verhaal.

“Ik ben al vanaf mijn 8ste 
jaar lid van R.K.V.V./S.V. 
Tongelre en begonnen bij 

de toenmalige D tjes. Ik ging altijd met mijn vader, 
fervent supporter, naar het huidige FC Eindhoven. Hij 
vertelde me dat ik zelf moest weten wat ik op voet-
balgebied zou doen, maar waarschuwde mij wel dat 
hij NOOIT zou komen kijken mocht ik voor PSV kie-
zen. Deze duidelijke boodschap was mede de reden 
dat ik voor Eindhoven koos, waar ik tussen mijn 16e 
en 18e jaar heb gespeeld in een jeugdteam en het 
eerste en tweede elftal. Door een aantal blessures, 
echter 2 jaar later toch besloten, om terug te keren 
op het oude nest.”

Op dat oude nest had Hans al furore gemaakt en 
stond op zijn veertiende jaar zelfs in het eerste elftal, 
dat toen nog in de eerste klasse speelde. Een dui-
delijker perspectief van deze prestatie is het feit dat 
hij toen nog op de LTS zat(!). Helaas hebben blessu-
re-perikelen hem altijd achtervolgd, waardoor Hans 
besloot om in een lager elftal te gaan spelen. 
“Voor het voetbal, maar vooral voor de gezelligheid. 
Tongelre had toen nog 12 senioren-teams en met het 
6e (of 7e?) elftal zijn we een aantal keren kampioen 
geworden. Het meest belangrijke facet binnen de 
voetbalwereld vind ik gezelligheid. Samen met o.a. 
Marco Trines en Edwald en alle andere vrienden/
spelers. Uiteindelijk valt het team wel uit elkaar 
maar met de sfeer was nooit iets mis. Vroeger was 
er alleen maar voetbal en Tongelre is en was de club, 
goed georganiseerd, waar je snel contact hebt met 
elkaar. Natuurlijk zijn er ook slechte tijden geweest 
en bijna ten onder gegaan, zo’n 5 jaar geleden.”

Hans is een sociaal mens, altijd geweest. Toen hij 8 
jaar geleden beide kruisbanden afscheurde, volgde 
eerst de revalidatie en daarna het besef dat voetbal-
len een moeilijk verhaal werd. Toch wilde hij dicht 
betrokken blijven en toen Robert Rikken hem vroeg 
om een wedstrijdje te fluiten, hapte Hans gretig toe. 

“Ik heb hiervoor geen cursus of training gehad, maar 
nu fluit ik al 4 jaar met veel plezier. Hoe ik als scheids-
rechter ben?  De bal laten lopen, niet voor alles 
afblazen, sportief fluiten, maar niet met me laten sol-
len. Ook tegenstanders zijn vaak tevreden over mij en 
dat is dus maar mooi verdiend. Ik irriteer me wel aan 
spelers die veel zeuren op het veld, over de kleinste 
dingen. Dan vertel ik hen maar dat ik hier ook voor 
hen ben. En voeg er dan aan toe, dat als we allemaal 
zo goed zijn, we niet ’s morgens om 10.00 uur staan 
te voetballen. Dat kalmeert meestal wel.”

Hans is ook lang coach geweest van het huidige Ton-
gelre 3. En ook in staat om op de donderdagavond 
lekker mee te trainen met de rest van het team. Op 
zijn leeftijd, voor iedereen makkelijk uit te rekenen, 
geeft hij nog steeds de voorzetten af waar we hem 
allemaal van kennen. “Tongelre 3 is een verzameling 
van persoonlijkheden en uitersten; in de pers vaak De 
Smeltkroes genoemd. Al jarenlang Kampioen van de 
derde helft, een wezenlijk onderdeel van gezelligheid, 
saamhorigheid en verbinding. Ik kijk altijd uit naar de 
donderdagavond, ben blij met deze heerlijke uitlaad-
klep. Tongelre 3 bestaat van jong tot oud, maar dat 
maakt bij ons helemaal niets uit. Sterker nog: het 
verbindt ons juist! En vooral niet te vergeten, ons 
groepje oud-voetballers dat al jarenlang, uit en thuis, 
de meest trouwe supporters zijn 
die er bestaan. Zoals daar zijn 
Jan, Johan en Theo. Voor deze 
mensen veel dank en respect.”

Hans is zelf ook een en al ver-
binding en als er iets is, kun je 
altijd bij hem terecht. Dat was 
vroeger al en nu nog steeds. 
Hans staat niet graag op de 
voorgrond, maar vooruit, nu 
hij dit jaar 50 jaar lid is van de 
club, heeft hij gelukkig toegezegd. Eigen-
lijk zijn het al 58 jaar, maar door het intermezzo bij FC 
Eindhoven, worden maar liefst 8 jaren niet meegere-
kend. Dus behalve pensioenbreuken bestaan er ook 
voetbalbreuken. Is hier iets aan te doen??

En waarom sta je niet graag op de voorgrond Hans?
“Ik blijf liever op de achtergrond en doe iets, dan op 
de voorgrond en doe niets”,
aldus Hans Lier. Een Vriend van de Club.

HANS LIER EN S.V. TONGELRE
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Dahliaclub St. Martinus

Het is weer herfst, de mooie zomer is voorbij, maar 
de herfst kent ook heel mooie dagen en de natuur is 
prachtig.
Ook in de dahlia tuin is het nu prachtig, we hebben 
dit jaar erg veel bloemen, onze inspanningen om de 
grond weer optimaal te krijgen zijn beloond. 
Helaas is de bevrijdingsmarkt dit jaar geen feest 
geweest, deze is letterlijk in het water gevallen. Oké 
de natuur had water nodig, dus we zullen maar niet 
mopperen. Eind oktober, begin november gaan we de 
knollen weer rooien en gaan we ze weer vorstvrij en 
droog opslaan tot volgend jaar.
Dus als je nog een bloemetje wil halen is het de 
laatste kans dit jaar. Volgend jaar staan wij weer voor 
u klaar.
Bij deze zou ik nog graag een beroep willen doen op 
de Tongelrese bevolking om te vragen wie onze club 
volgend jaar wil versterken; het zou een groot verlies 

zijn als de dahliatuin in Tongelre zou verdwijnen. 
De gemiddelde leeftijd van onze leden is erg hoog, 
dus we hebben een beetje versterking hard nodig.
Kom even langs op zaterdagmorgen voor wat infor-
matie.
 
Het bestuur dahliaclub Sint Martinus

Patroonsdag en Kerkelijke viering St. Martinusgilde 
Tongelre.
Op zondag 13 november zal de dag om 9:30 uur beginnen met een H. Mis in de St. Martinuskerk.
Na de dienst zal de eed van trouw aan het kerkelijk gezag Ere Deken pastor René Wilmink hernieuwd worden 
en zal er een vendeldemonstratie plaats vinden.
Daarna zal het gilde rondom het Hofke trekken en naar het clubhuis in de Bogten gaan waar de dag verder 
voortgezet zal worden.
Gildebroeder Ton Dijstelbloem is 51 jaar lid van het gilde en zal door het gilde en Kring 
Kempenland gehuldigd worden.

Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort
Oud deken-schrijver van het St.Martinusgilde.

Sint-Nicolaas bezoek in de wijk
Beste buurtbewoners,

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

Zaterdag 26 november “de Karpendonk”en “Kou-
denhoven” en de wijk “Beauregard” aan de Tongel-
resestraat
Op zaterdag 3 december het oude gedeelte van 
Tongelre rond ‘t Hofke.

In de maand oktober heeft u bij onze collectanten 
kunnen aangeven voor hoeveel kinderen de Sint een 
snoepzak mee moet nemen tijdens het bezoek.

Mocht u ons gemist hebben dan kunt u dat altijd nog 
aangeven door middel van het sturen van een mailtje 
naar info@sinterklaasvereniging-tongelre.nl

Net als vorig jaar kunnen de kinderen wel bij de Sint 
komen voor de snoepzak, maar ze kunnen niet bij de 
Sint op het paard.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem 
dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,
Dennis Vermeulen, secretaris

Opgericht 1935
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Wie zijn wij?
Een kleine groep vrijwilligers die het bestuur vormt van de begraafplaats 
Sint Calixtus in Tongelre.
Samen met een beheerder en een administratrice onderhouden en beheren wij de begraafplaats en willen 
ervoor zorgen dat het een mooie, rustige plek is waar mensen graag komen om hun dierbaren te gedenken.
We komen gemiddeld 1 keer in de twee maanden op een middag bij elkaar om de stand van zaken te bespre-
ken. Dit neemt ongeveer twee uur in beslag. Daarnaast kan het nodig zijn dat we wat extra tijd in moeten 
zetten, maar dit is onregelmatig en natuurlijk altijd in overleg. 

Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen voor uitbreiding van ons bestuur waaronder een penningmeester.
Spreekt het u aan, neem dan contact met ons op om kennis met ons te komen maken.

Via E-mail: secretariaat.calixtus@gmail.com
Telefoonnummer: 06-22976471

Of kom op woensdag een kijkje nemen op ’t Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, dan is Lilian (onze administratri-
ce) aanwezig op het Kerkwijkcentrum en zij kan u alle informatie geven over het reilen en zeilen van onze 
Stichting.

Namens het bestuur:
Sjaak Kommers

Wij zijn op zoek

In november en december vinden er bij De Eik, centrum voor leven met en na 
kanker in Eindhoven, bijzondere gesprekken plaats onder begeleiding van Ka-
rin Seijdell. Zij is werkzaam bij het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant.
 
Ieder mens heeft in zijn leven mooie en moeilijke momenten. Het kan lastig 
zijn om over moeilijke ervaringen te praten, zeker als het over omgaan met 
kanker gaat.
We gaan samen over de mooie en moeilijke kanten van ons leven praten met 
het spel ‘Tussen Zon en Maan.’ De avonden zijn bedoeld voor mensen die 
kanker hebben of hebben gehad en hun naasten. Samen ondernemen we een 
denkbeeldige reis van zeven etappes om met elkaar te bespreken over wat 

we belangrijk vinden en moeilijk in ons leven met kanker. De gesprekken zijn telkens op woensdagavond, van 
9 november t/m 14 december, van 18.45-20:30 uur. Op donderdag 27 oktober van 
19:00-20:00 en woensdag 2 november van 13:00-14:00 uur is er een vrijblijvende ken-
nismaking met het spel en met Karin bij De Eik. Graag aanmelden op www.centrum-
de-eik.nl
Voor meer informatie u contact opnemen met De Eik, tel.nr. 040-293 9142

Gesprekken over mooie en moeilijke momenten bij De Eik
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Bouw je eigen zeepkist met je

familie, vrienden, je sportteam,

scoutinggroep, klasgenoten, straat

of hobbyclub.

 

De zeepkistenrace op 't Hofke

Noord wordt een parcours met

hindernissen. Je bouwt je eigen

zeepkist en komt daarmee racen.

 

Het thema van deze middag is

"Groen moet je doen". 

 

Wie is de snelste? Wie heeft de

origineelste zeepkist?

Doe mee en schrijf je team hier in.

Wil je eerst meer informatie mail dan naar 

PROGRAMMA

Driewielerrace tot 4 jaar

4 tot 8 jaar

8 tot 12 jaar

12 tot 18 jaar

18 jaar en ouder

13.00 Opening

13.30 Start driewielerrace

14.00 Start race

16.30 Prijsuitreiking

CATEGORIEËN

ZEEPKISTENRAC
E

TONGELRE

ZONDAG 30 OKTOBER OP 'T HOFKE NOORD

Naast de spannende races zijn er volop stands en muziek.

Bouwtekeningen voor een zeepkist, praktische informatie en het

regelement zijn beschikbaar op 

 

 

De zeepkistenrace wordt mede mogelijk gemaakt doorzeepkistenrace.to
ngelre@gmail.com

Kom allemaal kijken en de

raceteams aanmoedigen!
 

Op 30 oktober moet je dus op ’t Hofke zijn, 
het Zandvoort voor de zeepkistenrace. Dat wil 
je toch niet missen ! Je kunt je hier nog voor 
opgeven. Net zoals bij een formule 1 wedstrijd 
is er naast de race nog van alles te doen: Live 
muziek, optreden van DeDEDance en een infor-
matiemarkt. Iedereen is welkom, tot ziens op 30 
oktober.

Zeepkistenrace

Hierbij een herfstfoto van Museumtreinstel Mat.64 nr.905 langs de Hofstraat op weg naar Blerick op za. 
1-10-2022. Was vroegere NS stoptrein o.a. Eindhoven-Deurne.
Bij NS in dienst van 31 oktober 1973 t/m 9 april 2011. Is nu als museumstel van de stichting 2454 Crew, 
voor speciale ritten.



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
De buikadem is ons gratis medicijn. 
Waarom is het oefenen van een buikadem zo belangrijk bij Long-Covid en bij vele andere klachten. Mensen 
met Long-Covid zijn ook na milde klachten vaak kortademig. Ze zijn snel moe en hebben het snel benauwd. 
Bij onderzoek van het Rotterdams en Amsterdams MC blijkt dat er geen afwijkingen zijn in het hart of de 
longen. Ze zien wel veranderingen in het diafragma (middenrif), die je normaal alleen ziet bij mensen met 
spierziekten. Ze zien verbindweefseling ontstaan door ontstekingsreacties. 

Het middenrif is de enige echte ademhalingsspier. Het is een spier en dus trainbaar! En laat nou net yoga ide-
aal zijn om mensen (opnieuw) een buikadem aan te leren!1

Komen dan al die klachten door het middenrif?
Ja, grotendeels! Want door het wegvallen van een middenrifadem, 
ben je genoodzaakt je hulpademhalingsspieren te gebruiken en 
krijg je alle nadelen van een borstadem en je mist alle voordelen 
van een middenrif adem.
Een borstadem is een hoge adem waardoor een stressgevoel 
ontstaat. Hierdoor verkrampen er diverse spieren in het lichaam, 
waardoor de doorbloeding in deze spieren stagneert. Door het 
missen van de buikadem, mis je eigenlijk de “rem”, de rust en deze 
is noodzakelijk voor een optimale werking van hart, longen, maag, 
darmen en andere ingewanden.

Corina van Dommelen. 

1 bron: https://nos.nl/l/2356806

KV de Tongelreepers heeft een nieuwe residentie
Nadat wij op zoek moesten naar een nieuwe residentie, hebben we geweldig nieuws.
Op zondag 20 november zal het eerste bal plaatsvinden in onze nieuwe residentie.
Aanvang 14.00 uur
Locatie: 

Wij zijn ontzettend blij dat wij in ons geliefde Tongelre kunnen blijven en hopen jullie dit seizoen weer bij ons 
te mogen begroeten.

Met Carnavaleske groet,
KV de Tongelreepers
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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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’t Hofke en Celebeslaan op de schop
Het kan niemand in Oud Tongelre ontgaan zijn dat er vanaf augustus driftig gewerkt wordt aan het Eindhoven-
se deel van het snel-fietspad naar Helmond. Na de Loostraat is nu ’t Hofke en de Celebeslaan aan de beurt. 
Het bedrijf Remmits voert de werken uit. Waar ze vandaan komen? “Wychen bij Nijmegen“, roept de baas van 
een machine die kokende lava uitspuwt. “Helemaal hier naartoe, om het mooi te maken.”  

              

Het machinepark is indrukwekkend. De ene legt een tapijt van rood asfalt, een andere trekt strepen en weer 
een ander zaagt de uitstekende randen af. Maar de mooiste is toch wel de wals. De rollers drukken de lagen 
aan, net zoals vroeger. Maar om de tegenovergestelde richting af te leggen, draait aan 
het eind van het traject alleen de cabine van de bestuurder 180°. Bovendien wordt deze 
krachtpatser door een accu aangedreven, geheel volgens de eisen van deze tijd. Prachtig 
die moderne techniek!

U kunt het allemaal zien op het filmpje dat door onze huis-cineast John Muermans ge-
maakt is en waar u via de QR-code hieronder bij kan.

Zo “skon” is het helaas allemaal niet meer.
De mentaliteit van veel mensen verandert en daarmee ook ons prachtig 
stukske Eindhoven. 
Steeds vaker zie ik “rotzooi”.
Eten wordt “gedumpt”.
Afval wordt niet meer in maar naar de prullenbakken gegooid.
Glasscherven van kapot gegooide bierflesjes is blijkbaar ook het “nieuwe 
normaal”.
En we kunnen sinds een paar jaar “spoorzoeken” omdat iemand het blijk-
baar grappig vindt om een heel spoor van draadjes, printplaatjes en stekker-
tjes door de wijk te trekken wat voor velen echt onbegrijpelijk is.
De “sport” van het oprapen en zien wat er de volgende dag allemaal weer 
ligt is, vooral onder hondenbezitters, best een leuke bezigheid maar als je 
dan zo graag “spoorzoekertje” doet, krijt dan liever een pijltjes route door 
de wijk. Dat kunnen wij allen echt meer waarderen en daar hebben dan ook 
meer mensen en kinderen plezier van.

Joyce (van het hondenrondje)

Ons prachtig stukje Tongelre!
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E G N I R E D R O V E B M O E S S O N F D
T R U P S A L G L I A T K C O C E D E R N
E S O O D D N A B R E V L R H B R S G E A
R U E N G I E S N O M I E O K A A I N V A
O U D E R L I E F D E O C M A C N U I T G
P I E E B B U E R F E O U P Z K E H N A P
G T B D L L R E D IJ L R E W N G V E N A O
R B R IJ R V E E N A S G S M IJ A O D A K K
A O K O E E L F D O I T I O W M T O P K IJ
V E O N K E D E F T R M M D M M S M S A L
I N T P V R D L L U I T G E Z O C H T L E
N E V E S I E O E E N N A K E N D O I P G
G N N I P A V V K K L K O M I L R O U L F

 Pagelaan woordzoeker 
november 2022

ANDERSOM FERVENT MOESSON SPURT
APIN FLUOR MONSEIGNEUR STOVEN
BACKGAMMON GELIJKOPGAAND MOUW TOVENARES
BERIN KELDERDEUR NAKEND UITBOENEN
BEVORDERING KNUFFELBEEST OEROS UITGEZOCHT
BLIJK LIEFDELEVEN OPGRAVING UITSPANNING
CEDER LIMO OUDERLIEFDE VERBANDDOOS
CHOCOLADEDIP MATRONE PLAKKAATVERF VERKORT
COCKTAILGLAS MIMIEK RIJSTMEEL VOLTIGEPAARD
ETER MODEHUIS SPOOR WIJNZAK
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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 november 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 ’RAAMKOZIJN’

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Marja Swinkels Krommenbeemd 14

De oplossing van de jeugdhoek puzzel: Een hele fijne 
Halloween
Deze puzzel heeft 3 winnaars opgeleverd:
Daan Jansen (8 jaar), Ouwenberg 24
Laurie van Loon (8 jaar), Radiostraat 27
T. Hendriks, Koudenhovenseweg Noord 5A

Ans Verheijen neemt contact met alle prijswinnaars.

De overgebleven letters vormen een ANDER WOORD VOOR “HELEMAAL GEVULD” 
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Ontspanningsyoga en
losse workshops

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


