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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

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

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

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

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

grafi sche totaaloplossingen

drukkerijallcolor

drukwerk printwerk afwerking
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van de Redactie
Een belangrijke vraag in deze onzekere tijd: hoe houden we ons ko-
mende winter met gasschaarste behaaglijk warm?  Kunnen we, om te 
beginnen, de Sint in onze huizen ontvangen nu in de meeste huiskamers 
de thermostaat enkele graden lager is gezet? Moeten we hem adviseren 
een wat dikkere tabberd en een extra warm hemd aan te doen? Hij is 
in Spanje immers heel andere temperaturen gewend! Het is december, 
de maand van gezelligheid en samenkomen, een maand waarvan de 
naam alleen al zoveel aangename associaties oproept, dat die eigenlijk al 
warmte uitstraalt. En met daarbij de glunderende kindersnoetjes, de lek-
kere pepernoten en het samen uit volle borst zingen komt het ongetwij-
feld goed; dat alles gaat ons bij dit Sinterklaasfeest zeker een behaaglijk 
warm gevoel geven! 

En dan Kerst, hoe gaan we dat beleven? Laten we toch maar weer samen 
met familie, vrienden en kennissen bijeenkomen en bij de kerstboom ge-
nieten van een lekker kerstdiner. De eensgezindheid, vriendelijkheid en 
de gastvrijheid kan dan de temperatuur doen stijgen. Gezellig, knus bij 
elkaar kunnen we dan genieten van alles wat Kerst ons te bieden heeft. 
Dat wensen wij al onze lezers toe:

Warme sfeervolle gezellige Kerstdagen!
en een Prettige Jaarwisseling!

Want als het kerstbrood op is, gaan we oliebollen bakken 
en het afscheid van 2022 voorbereiden.

Tot in het nieuwe jaar!

33
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Gesloten.
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Kerstmarkt Tongelre 2022
“Ouwerwets Gezellug”

Op zoek naar leuke kerstcadeautjes, kerstversiering of zomaar uit op een bijzonder leuke 
middag? Op zaterdag 10 december a.s. is er eindelijk weer een kerstmarkt in Tongelre.

Het buitenterrein van Groendomein Wasven wordt weer “OUWERWETS GEZELLUG” 
en sfeervol omgetoverd tot een kerstdecor met stemmig ingerichte kramen, vuurkorven 
en natuurlijk talloze kerstlichtjes. De organisatie van dit evenement is, zoals altijd, in handen 
van ’t Oude Raadhuis en Groendomein Wasven. Op de ca 40 kramen vindt u heerlijke 
streekproducten en zelfgemaakte creaties zoals kerststukjes, kaarsen, sieraden, kerststallen, 
houten kerstartikelen, kaarten, keramiek en nog veel meer.
Voor elke beurs en iedere smaak zit er wel iets bij.

Natuurlijk vergeten we de jeugd niet: de kinderen kunnen onder begeleiding iets voor 
de kerst knutselen. Er is ook een knuffelhoek waar geknuffeld kan worden met konijnen. 
En als de kinderen het leuk vinden kunnen ze buiten ook nog kijken naar de schapen.
Ook kunnen de kinderen op avontuur met een speurtocht.

Tijdens de kerstmarkt zijn er diverse live optredens van o.a. kinderdansgroep DeDeDance, een breakdancegroep, Koor 
Donjo en New Balance. Ook is er muziek van Klein Bendje en harmonicaman Herman.

Om de honger en de dorst te stillen kan men terecht bij verschillende kramen.
Zo bakken medewerkers van het Wasven verse oliebollen, vrijwilligers van Speeltuin Zwaluwstaartweg maken popcorn en 
leden van scouting St. Frans bereiden heerlijke snacks. 
En wat smaakt hier beter bij dan chocomel en glühwein, verzorgd door vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis.

Kerstmarkt Tongelre heeft het allemaal

10 december van 13.00 tot 17.30 uur 
Celebeslaan 30 in Eindhoven

5



6

de wisselpen door
Henri van Vroenhoven

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de wisselpen.  
Even een kort intro over wie ik ben. Ik ben Henri van Vroen-
hoven, geboren in 1957 op de Wolvendijk in Tongelre. Tot 
mijn 16e heb ik gewoond op de Wolvendijk, waarna mijn 
ouders voor een korte periode van 1 jaar naar Nuenen zijn 
verhuisd, maar weer snel terug zijn gegaan naar de Wol-
vendijk in het mooie Tongelre. Intussen woon ik met Anjo 
alweer 23 jaar op de Loostraat.

Na 40 jaar actief te zijn geweest als rijschoolhouder vul ik 
nu mijn dagen met diverse hobby’s waar veel vrije tijd in 
gaat zitten. Een van de hobby’s is handbal, de andere als 
vrijwilliger van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Als eerste ga ik schrijven over handbal waar ik al vanaf mijn 
10e jaar actief in ben. Eerst als actief handballer en later 
als scheidsrechter. Ik ben als scheidsrechter begonnen in 
de afdeling Brabant, maar na een aantal jaren actief te 
zijn geweest als soloscheidsrechter ben ik verdergegaan 
als koppelscheidsrechter.  Na enkele jaren samen fluiten 
met Erwin, mijn vaste koppelgenoot, zijn wij diverse keren 
gepromoveerd en uiteindelijk op het hoogste niveau 
actief geweest. Enkele jaren terug ben ik gestopt als actief 
scheidsrechter. Mijn knie begon te protesteren en om 
iedere zaterdagavond door heel Nederland te reizen voor 
een wedstrijd vond ik genoeg; ik wilde meer tijd besteden 
aan andere dingen.  Na 2 jaar alleen maar naar handbal te 
hebben gekeken werd ik benaderd door het Nederlands 
Handbal Verbond of ik interesse had om in de werkgroep 
Landelijke Officials plaats te nemen met de opdracht om als 
projectleider jonge talentvolle scheidsrechters te begelei-
den en deze via een traject naar een hoger niveau te bren-
gen. Ik heb hierover goed nagedacht, aangezien dit vooral 
in het weekend weer veel tijd zou gaan kosten. De kriebels 
waren er weer en ik heb met overtuiging ja gezegd en ben 4 
jaar geleden gestart met het plan Kweekvijver. De kweekvij-
ver bestaat uit jonge scheidsrechterkoppels van 17 t/m 21 
jaar die gescout zijn en waarvan wij denken dat ze in poten-
tie talentvol zijn om door te groeien naar de eredivisie of 

hoger. Natuurlijk wordt er ook gekeken of ze bereid zijn om 
veel vrije tijd op te offeren en er wordt ook gekeken naar 
de mentale weerbaarheid. De positieve energie die deze 
jonge koppels afgeven geeft mij ook veel ook energie en 
het kost daarom geen moeite om er veel tijd in te steken. 
De scheidsrechters moeten o.a. de videobeelden van hun 
wedstrijden terugkijken en er fragmenten uitknippen en 
deze voorzien van commentaar waarom ze hebben gekozen 
voor die beoordeling of beslissing. Deze videobeelden wor-
den dan door ons samen met het koppel besproken. Ook 
hebben ze om de 6 weken een fysieke bijeenkomst waarbij 
ook videofragmenten van de andere kweekvijverkoppels 
worden besproken. Ze krijgen op die dagen ook loopscho-
ling, spelregelkennis en mentale weerbaarheidstraining. 
De weg die het NHV 4 jaar geleden is ingeslagen werpt zijn 
vruchten af aangezien we nu al 4 scheidsrechterkoppels 
actief hebben in de eredivisie en al 2 koppels zijn uitgeno-
digd door de Europese Handbal Federatie om op internatio-
nale toernooien te komen fluiten. Dit terwijl deze dames en 
heren nog maar 19 en 20 jaar zijn.

Mijn andere hobby bestaat uit vrijwilligerswerk bij wijk-
centrum ’t Oude Raadhuis. Een kleine 8 jaar terug ben ik 
benaderd door Mieke Peters met de vraag of ik geen vrij-
willigerswerk wilde gaan doen voor ’t Oude Raadhuis. Mijn 
werk als vrijwilliger zou vooral bestaan uit het organiseren 
van de grotere evenementen, waarbij je moet denken aan 
de bevrijdingsmarkt, liedertafel, meesterbreinquiz, speel-
goedbeurs enz. Na een kennismakingsgesprek met de CGA 
was ik direct enthousiast en ben vol overgave als vrijwilliger 
begonnen. Na enkele jaren stopte Hans Baten als voorzitter 
van ’t Oude Raadhuis en werd de vraag aan mij gesteld of ik 
Hans wilde opvolgen. Aangezien ik toch al bijna iedere dag 
aanwezig was, heb ik het voorzitterschap aanvaard waarbij 
ik veel ondersteuning krijg van vrijwilligers die al langer als 
vrijwilliger actief zijn. Het wijkcentrum geeft enorm veel 
voldoening en energie. Een van mijn taken is ervoor te 
zorgen dat al onze vrijwilligers het prettig vinden om zich 
in te zetten voor ’t wijkcentrum. Ik zeg ook altijd dat een 
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de wisselpen door
Henri van Vroenhoven

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.

wijkcentrum wel even zonder voorzitter kan, maar niet 
zonder vrijwilligers. Ik probeer dat uit te dragen zodat we 
er samen een ‘bruisend” wijkcentrum van maken.  In 2019 
hebben wij uit handen van wethouder Yasin Torunoglu een 
check in ontvangst mogen nemen als ‘bruisend’ buurthuis 
van Eindhoven.

De jaren voor corona waren succesvol en iedereen zette 
zich in voor het wijkcentrum. Helaas moesten wij half 
maart 2020 onze deuren sluiten om te voorkomen dat onze 
bezoekers corona zouden oplopen. Dit was voor ons een 
moeilijke periode aangezien we wisten dat veel van onze 
bezoekers het kopje koffie en het praatje met buurtbewo-
ners enorm zouden gaan missen. Na intensief overleg met 
de gemeente en de huisartsenpost kregen wij eind juli 2020 
toestemming om in de ochtend onze deuren te openen 
voor de bewoners uit Tongelre, zodat deze weer een kopje 
koffie konden komen drinken. Natuurlijk onder voorwaar-
den van een gezondheidscheck, handen desinfecteren, 
looproute en minimaal 2 meter afstand houden van elkaar. 
Gelukkig hebben we deze periode van 2 jaar afgesloten en 
mogen we weer op volle toeren activiteiten organiseren.
We hebben nog wel zorgen over de manier waarop we 
onze buurtbewoners kunnen bereiken. We plaatsen onze 
activiteiten in het mooie wijkblad Rond ’t Hofke en op onze 
website www.ouderaadhuiseindhoven.nl en we leggen op 
diverse plaatsen folders neer, maar toch hebben we het 
idee dat we nog niet iedereen bereiken. We zijn nu bezig 
met een nieuwe dynamische website waarbij veel koppe-
lingen naar andere sites mogelijk zijn. Hopelijk bereiken we 
daarmee nog meer bewoners uit Tongelre.

Ik wil tot slot nog enkele activiteiten onder de aandacht 
brengen. Iedere zondagmiddag is er een vrije inloop
Vanaf 4 september zijn we weer fris en enthousiast van 
start gegaan met de gezellige zondagmiddaginloop in ‘t 
Oude Raadhuis. 

Tijdens de inloop kan er o.a. gekletst worden, een kaartje 
worden gelegd, een spelletje worden gespeeld of gesjoeld 
worden. Verder is het de bedoeling om één keer in de 
maand een lekker ouderwetse bingo te organiseren!  Zeg 
nu zelf, wie wil dat nu niet: een gezellige zondagmiddag 

onder het genot van een drankje en hapje. 
Kom op zondagmiddag eens binnenkijken, de drempel is 
echt niet zo hoog!!! Vind je het lastig om alleen binnen te 
stappen? Vraag je buurvrouw, buurman, zus, broer, of wie 
dan ook en loop gewoon binnen!

Wellicht vind je het zó gezellig, dat je ook aan de slag wilt 
als gastheer of gastvrouw en ga je zelf dat kopje koffie 
schenken, dat drankje en hapje serveren en ga je bijdragen 
aan een gezellige middag voor onze bezoekers. 

Heb je zelf ideeën voor een gezellige activiteit, meld het 
even bij ons, alles is bespreekbaar en we kijken dan samen 
naar de uitvoerbaarheid van het idee!

Onze gastvrouwen/gastheren heten jullie van harte welkom 
en maken er samen met jullie iets gezelligs van!!! 

Iedere woensdag inloop-/muziekmiddag
Elke woensdagmiddag is er een gezellige inloop-/muziekmiddag 
in ’t Oude Raadhuis waarop u kunt dansen, verzoeknummers 
aanvragen, meezingen en natuurlijk gezellig kunt ’buurten’.
De inloopmiddag is iedere woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Onze dj Geert draait op verzoek al je muziek en alles mag, maar 
niets hoeft. We zouden het leuk vinden als er meer mannelijke 
bezoekers zouden komen, zodat de verhouding weer meer 
richting de 50/50 gaat.  Ik zeg loop eens gezellig binnen en dans 
en/of ‘buurt’ mee.

Iedere maandag t/m donderdag staat de koffie/thee klaar 
van 10.00 tot 11.30 uur voor alle buurtbewoners. Loop eens 
gezellig binnen voor een kopje koffie/thee en een gezellig 
praatje met andere buurtbewoners. Onze gastvrouwen 
ontvangen u met veel enthousiaste en schenken graag een 
kopje koffie/thee voor je in (kosten 1 euro per kop).

Hopelijk treffen we elkaar snel eens in ons “bruisend” wijk-
centrum ’t Oude Raadhuis. Ons volledige programma kunt 
u vinden op onze website: www.ouderaadhuiseindhoven.nl 
of stuur een mail met je ideeën naar raadhuis@on.nl 
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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

                          JE EIGEN 
HUIS IETS 
DICHTERBIJ 
MET ONZE 
KANSVERGROTERS.
  Met onze kansvergroters krijg je de juiste kennis en 

slimme tools zodat jij nog beter voorbereid op huizen-
jacht gaat. Plus: persoonlijke aandacht van onze 
groeicoach als je dat nodig hebt. Zo vergroot je in 
elke fase van je zoektocht je kans op een eigen huis. 

MEER WETEN?
Plan een gratis oriëntatiegesprek met onze groeicoach. 
Kom langs of bel ons: 030 - 633 30 00.

  Eindhoven, Klein Tongelreplein 4  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!
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Woon je in de omgeving Tongelre, dan is dit wellicht iets voor jou. 
Op 22 december van 19.00 tot en met 21.30 uur organiseert Huize Ignatius een kerstmarkt. Deze kerstmarkt zal 
plaatsvinden aan de Tongelresestraat 483 op de parkeerplaats aan de voorkant van het gebouw. Maar wat valt er 
allemaal te vinden op deze kerstmarkt? 

Je kunt genieten van een heerlijke kop warme chocolademelk terwijl je luistert naar kerstmuziek. Heb jij geen inte-
resse in chocolademelk dan kun je ook altijd genieten van een kop soep of een worstenbroodje gemaakt door de 
bewoners van Ignatius. Ook kun je mooie kerstkaarten en kerststukken verkrijgen. 

BW Ignatius is een grootschalige beschermde woonvorm in de wijk Tongelre. BW Ignatius biedt binnen een veilige en 
beschermende omgeving zorg aan een groep van 42 bewoners. De kerstmarkt zal niet alleen verzorgd worden door 
de begeleiding maar mede door bewoners van het gebouw.

Lijkt dit jou iets? Dan zien we je graag tijdens deze gezellige kerstavond voor een zalige kerstsfeer!

Het is een traditie in Tongelre: het kerstconcert van het Eindhovens Muziek-
collectief in de Martinuskerk. Een paar edities konden niet doorgaan vanwege 
corona, maar dit jaar hervatten we de traditie en spelen we voor u op woensdag 
21 december.

Het concert is dé manier om in een heerlijke kerstsfeer te komen. We presente-
ren een afwisselend programma met een mengeling van klassieke en moderne 
muziek. Naast het groot orkest zullen dit jaar de samenspelgroep (onze leerlin-
gen), een hout- en een koperensemble voor u spelen.

We zijn te gast in de Martinuskerk aan ’t Hofke in 
Tongelre, Eindhoven. De kerk is vanaf 19.00 uur 
open en om 19.30 uur starten we met ons concert. 
Iedereen is van harte welkom.

Graag tot 21 december a.s. De toegang is gratis.

Kom in kerstsfeer met het Eindhovens Muziekcollectief!

9
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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

11

Regelmatig vind ik witte uitwerpselen onder de overstek 
van de Schop van de Wasvenboerderij. Ook Rudi van de 
Gasterij van de Wasvenboerderij heeft het al meerdere 
keren verwijderd. De glaswand van de schuur is bedui-
dend sneller vies.

Wat is dat toch, vroeg hij al eens een keer aan mij? Duiven 
of zo? Ik had wel zo`n vermoeden, maar het vermoeden 
moest wel bevestigd worden. 
Dan vraag ik natuurvriend en vrijwilliger Evert maar eens. 
Hij heeft wildcamera`s en heeft er daar ook maar eentje 
neergehangen.

Als de rust is wedergekeerd
Na een week werd de camera naar beneden gehaald en 
de beelden bekeken. Op het eerste fragment wordt al 
meteen duidelijk van wie de witte uitwerpselen zijn. Een 
kerkuil. Wat een mooie vogel. Vermoeden bevestigd! 

Overdag is er bedrijvigheid van werknemers, gasten en 
klanten van de boerderij.  En als de rust `s avonds en 
`s nachts is wedergekeerd, is het terrein voor dit soort 
beesten. We kijken de beelden verder en elke nacht komt 
de kerkuil wel even uitrusten op de balken. Hij focust ook 
op wat spinnen die tegen het riet van de kap aankruipen 
en kijkt wat rond. 

Spannend wat je te zien gaat krijgen
Warempel! Bij het vijfde shot blijkt het om twéé kerkuilen 
te gaan. Een paartje! Fantastisch! Het is goed te zien dat 
ze elkaar leuk vinden.  Op een ander beeld, een andere 

nacht, is ook de bosuil die in het kasteelbos woont, voor 
de camera verschenen.

Prachtige beelden zijn het. 
Spannend eigenlijk wel, wat je zo te zien krijgt!

Laten wel hopen dat deze Tongelrese uilen, zowel de 
kerkuilen als de bosuilen, de winter goed doorkomen 
(mochten we toch een winter krijgen) en dat er in het 
voorjaar weer jongkies worden geboren. Dan hebben we 
weer iets om naar uit te kijken.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Bosuil                                           Kerkuil 
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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 Co Teijken 
Onderhoud aan het spoor in Tongelre

Foto Co Teijken 
Regenboog bij het Ambonplein

Foto Patrick Spruytenburg 
Eksters met een versnapering gezien in het Wasven

Foto Hans van de Kimmenade 
Herfst in Tongelre

13
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SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

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

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

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

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

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

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

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

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

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

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg
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Kom meehelpen of maak ons werk mogelijk met een donatie

Het SMH ontstond meer dan 25 jaar geleden toen de kloosters en kerken in Eindhoven hun charitatieve activiteiten 
bundelden in één organisatie, een bijzondere werkgroep van de parochie Sint Joris. Het SMH is er voor alle Eindho-
ven met een kleine beurs die hulp hard nodig hebben.

Wat doet het SMH? 

 1.  Soms kan iemand maar nét, of net niet, rondkomen van zijn uitkering, AOW of loon. En met de prijzen, die 
overal de pan uitvliegen, wordt dat nog moeilijker. 
En dan gaat de koelkast kapot, of de wasmachine. Of de bank zakt door z’n poten. Of de gammele fiets is niet 
meer te repareren. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het is om wanhopig van te worden en alle moed te 
verliezen. Het Steunpunt Materiële Hulpvragen (SMH) kan op zo’n moment helpen met een eenmalige gift. Het 
SMH geeft géén geld, maar wel een bon waarmee in kringloopwinkels of een witgoedwinkel goede tweede-
hands goederen gekocht kunnen worden. Niet gloednieuw, maar iemand kan wel weer een tijd vooruit aan die 
stevige eettafel, op dat lekkere bed, met eindelijk gordijnen voor de ramen of op een gereviseerde fijne fiets. En 
op alle witgoed zoals wasmachine, koelkast, stofzuiger, kookplaat of gasfornuis zit garantie. 

 2.  Mensen kunnen ook terecht bij het Thomas Tandartsfonds dat het SMH beheert. Dit fonds is voor noodzake-
lijke tandartszorg als mensen geen tandartsverzekering hebben of alleen een basisverzekering, die de urgente 
behandeling niet dekt. 

 3.  En daarnaast beheren wij ook het gemeentelijke Noodfonds. Als men een uitkering aanvraagt duurt het meestal 
wel zo’n drie of vier weken voordat er een voorschot uitbetaald wordt. Terwijl er geen geld is om zelfs maar eten 
te kopen. Op dat moment kan zo iemand voor leefgeld terecht bij het Noodfonds van de Gemeente Eindhoven, 
dat ondergebracht is bij het SMH.

Tot onze verbazing weten veel parochianen niet (meer) van het bestaan van het SMH af. Goed om dit nu weer onder 
ieders aandacht te brengen. Want het SMH hoort bij óns, de St Jorisparochie, en daar mogen we trots op zijn. En 
bovendien kunnen we méér hulp, méér donaties en vooral ook méér vrijwilligers voor het telefonisch of fysieke 
spreekuur en de toekenningscommissies hard gebruiken.
Hebt u interesse? Kijk dan op www.smh-eindhoven.nl of mail naar secretariaat@smh-eindhoven.nl 

Gemma van Zeventer, voorzitter

SMH – óns Steunpunt Materiële Hulpvragen
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Rekenen in groep 3 op kindcentrum de Boog

Het is herfst!

Sinds dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe rekenmethode op de Boog. In groep 3 wer-
ken wij met Semsom. Een superleuke methode waar bewegend en spelend leren in iedere les 
terugkomt. Semsom begeleidt onze kinderen van speelse kleuter naar zelfstandige leerling. Zo 
hebben wij in onze lessen veel geoefend met rekenen met een rekenrekje. Dat doen wij natuurlijk 
niet alleen binnen, maar ook buiten met een heuse rekenrekjes-race. Op het schoolplein hingen 
allemaal plaatjes van rekenrekjes met een getal. We moesten de plaatjes zoeken en het getal van 
het rekenrekje opschrijven. Zo konden we lekker bewegend leren, goed voor onze hersenen en 
gezondheid. Rekenen met Semsom is voor ons iedere dag een feestje.

De groepen 7 van KC de Boog hebben pompoenen uitgehold. 
We hebben de pompoenen gehaald bij het pompoenveldje naast de school, er lagen er zo veel!
We konden niet kiezen. Het was een hele klus om ze uit te hollen en een gezichtje te maken, 
maar het was super leuk om te doen. Sommige kinderen hadden het nog nooit gedaan en andere 
doen het elk jaar. We hebben de school er gezellig mee versierd, het was een groot succes!

Groetjes, Groepen 7 van KC de Boog

Nieuws van de
Scholengemeenschap
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´Zomaar een dag.....´

Nieuws van het Lorentz Casimir Lyceum 

Op zomaar een dag, bij zomaar een basisschool, in zomaar 
een herfst, krijgen kinderen zin in leren, worden ze wie ze 
zijn en leren ze samen.

Er gebeuren dagelijks heel veel mooie dingen op SALTO-ba-
sisschool ‘t Karregat. Zo zijn kinderen van groep 6-7 op 
bliksemstage gegaan bij onder andere Pathé Eindhoven en 
Parktheater Eindhoven. Dit alles in samenwerking met JINC.
Als je niet weet wat er te koop is, kun je ook niet kiezen. 
Klinkt logisch, maar voor veel jongeren gaat die wijsheid 
niet op. Ze moeten namelijk wél kiezen. Ook als ze geen 
idee hebben wat ze kunnen en willen worden.

Kinderen van SALTO-basisschool ‘t Karregat laten we daar-
om ontdekken wat voor sectoren en beroepen er bestaan 
en wat past bij hun interesse. Op die manier zorgen we 
ervoor dat kinderen hun horizon verbreden en bereiden we 
hen voor op het maken van een goede keuze voor een ver-
volgopleiding. We laten aan de kinderen zien hoe kansrijk 
ze juist zijn. ´´Kan ik dit dus worden later?!’´
´´Wauw, wat moet ik doen om op deze plek te kunnen 
komen?´´ Zomaar wat kreten van kinderen gedurende deze 
mooie ervaring.

Daarnaast hebben veel kinderen weer genoten van de rijke 
schooldag. De rijke schooldag is een verlenging van de 
reguliere schooldag. Wij vinden dat kinderen met dezelfde 
talenten recht hebben op gelijke kansen. Ieder kind moet 

zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, 
het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie 
mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een 
kind.

En dit is zomaar een dag, bij zomaar een basisschool, in 
zomaar een herfst......

Op het Lorentz Casimir Lyceum is de eerste vakantie al ach-
ter de rug en ook de eerste toetsweek hebben de leerlingen 
doorstaan. De bladeren vallen van de bomen en het uitzicht 
vanuit onze school is ook in de herfst fantastisch. Op de 
laatste dag van de herfstvakantie heeft onze school deelge-
nomen aan de zeepkistenrace. Het was een superleuke dag 
met heel mooi weer.  
Voor de brugklassers heeft ‘onze Kees’ (de terreinbeheer-
der) in november een wandeling georganiseerd op ons ter-
rein en dat van het Wasven. Iedereen was enthousiast over 
de mooie omgeving en de nieuwbouw die we gaan krijgen.
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is er op 28 januari 2023 
de open dag. Voor meer informatie hierover kun je kijken 
op www.welkom-lcl.nl

Nieuws van de
Scholengemeenschap

17
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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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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

Gevraagd: kenner 
van Yamaha keyboard
Is er iemand in de wijk die mij wegwijs kan maken  
op een Yamaha Genos Keyboard?

Graag contact opnemen met Frank van Berlo.

Telefoonnummer: 06-81375026

Sleutels verloren
Op de bevrijdingsmarkt zondag 18 september verloor ik 
op ‘t Hofke, tussen Wolvendijk en de eerste kramen, mijn 
sleutels.

Het zijn: - 1 rood mapje met 4 huissleutels en een blauwe 
“druppel” - 1autosleutel met een bruin aapje als sleutelhanger

Als u ze gevonden heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn te 
bellen naar 06-239 90 253.



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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

De klokkenman van de Wolvendijk is overleden

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Harrie Meevis op 79-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. In juni 
2019 publiceerde Rond ‘t Hofke een uitgebreid interview met Harrie over zijn passie: Klokken. Harrie was een autoriteit 
op dit gebied en niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten. We verliezen met Harrie niet alleen een gepassi-
oneerd vakman maar ook een fijne buurtgenoot. Wij wensen Yvonne en familie veel sterkte. Wilt u het interview uit 
2019 nog eens teruglezen, ga dan naar www.rondhethofke.nl, klik op Archief en ga naar juni 2019.

De redactie
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Dutch Design Week 2022

Kerstversieringen maken op woensdagavond 14 december 
bij het Wasven
Met kerst willen we allemaal wat extra’s doen voor de 
aankleding van je inrichting. Een kerstboom met lampjes, 
kaarsjes branden en een tafel gedekt voor het diner.  En op 
die tafel kun je natuurlijk ook kerstversieringen zetten, zoals 
een kerststukje of een ander soort ornament helemaal in 
kerstsfeer. De natuurwerkgroep organiseert een kerstwork-
shop, zodat je zelf, eventueel met onze deskundige hulp, 
kerstversieringen kunt maken.
      
Wij zorgen voor allerlei verschillende soorten groen en 
natuurlijke materialen. Zelf moet je zorgen voor bakjes of 
iets anders om de versieringen of kerststukjes in of op te 
kunnen maken.
 
Aanvang workshop in de kas om 19.00 uur, einde 21.00 uur.
Deelname € 10,00 inclusief koffie of thee met iets lekkers.
Wil je deelnemen? Geef het even door, dan kun je één of 
meerdere mooie creaties maken voor de komende kerst.
natuurwerkgroep@wasven.nl 

21
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CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl
• Telefoon (tussen 9.30 en 11.30 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

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

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

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

•  Inschrijven op naam met het aantal bezoekers

’Hachi: A Dog’s Love Story’ (2009) is een 
hartverwarmende fi lm over hoe trouw een hond kan 
zijn naar zijn baasje. 

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond: 20 januari en 17 februari.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 1 en 15 december 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.

Kerstbrunch
2e Kerstdag 26 december
van 11.30 tot 14.00 uur. 
Schuif je ook gezellig aan bij onze smakelijke 
en sfeervolle kerstbrunch in ’t Oude Raadhuis. 
Kosten 1 7,50. De zaal is open om 11.15 uur.

Aanmelden kan pas vanaf 1 december 
bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.30 en 11.30 uur 
of even bellen tussen 9.30 en 11.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 15 januari 2023 
van 14.00 tot 17.00 uur.
Een goed begin is het halve werk. Het bestuur 
van ’t Oude Raadhuis heet  iedere vrijwilliger en 
buurtbewoner van harte welkom om elkaar het 
allerbeste toe te wensen voor het komende jaar.
U krijgt 1 consumptiebon aangeboden.
De koffi e en thee zijn gratis, evenals de hapjes.

VOL IS VOL!
dus geef 
je snel op

KOM
JE

OOK?
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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

Team van der Heĳ den Kappers
staat klaar voor jouw G lamour moment

tijdens de feestdagen
De feestdagen staan alweer voor de deur. Het wordt druk, dus is het slim om 
alvast te bedenken wat je met je haar gaat doen. Je wilt toch niet op kerstochtend 
wakker worden met een vol schema zonder plannen voor een goed kapsel?

• Probeer eens een ander kapsel.
•  Laat je haar kleuren met een gave technique 

in blonde of juist warme tinten.
• Neem een schoonheidsbehandeling.
• Neem een body tanning voor een mooi bruin kleurtje.

Wees voorbereid en maak een afspraak: 
Even bellen of 24/7 online boeken.

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

MAAK OP 
TIJD EEN AFSPRAAK!
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de Tongelrese
Keuken

Ingrediënten 
voor 4 personen

- 2 plakken chocoladecake
- 250 gr. mascarpone
- 3 eierdooiers
- 100 gr. fijne kristalsuiker
- 100 ml. vloeibare room
- 4 el. Amaretto
- 4 halve peren op siroop 
 
Voor de chocoladesaus
- 125 gr. pure chocolade
- 1 el. Amaretto
- 20 gr. boter
 
Voor de garnering
geraspte chocolade

Bereiding

1  Bereid de chocoladesaus: breng in een pan 150 ml. water aan de kook.
    Neem de pan van het vuur en voeg er de in stukjes gebroken pure
    chocolade aan toe. Laat de chocolade al roerende smelten. Voeg de boter
    en 1 el. Amaretto toe. Zet het mengsel apart.
2  Meng in een beslagkom met een vork de mascarpone, eierdooiers en suiker.
    Klop de room stijf en schep hem door het mengsel. Zet dit op een koele plaats.
3  Leg in elk glas een halve plak in Amaretto gedrenkte chocoladecake.
4  Schep hier op een laag mascarponeroom. Leg in het midden een halve peer.
    Overgiet met de chocoladesaus en schep er nog een laag mascarponeroom over.
5  Bestrooi het met de geraspte chocolade en zet het voor het serveren minimaal
    2 uur in de koelkast.
 

Geniet ervan, fijne feestdagen.                     
Clasine Batenburg

Tiramisu “Belle Hélène”
Een heerlijk kersttoetje

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  

03-11-2022
Hennie en Ria Koch
Al 50 jaar een gouden paar
Van harte gefeliciteerd!
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t

activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Ivm de kerstvakantie zullen onderstaande activiteiten geen doorgang vinden:
Orka Ontmoet   woensdag 28 december 2022
Bakske doen  donderdag 29 december 2022 

 Graag willen wij iedereen bedanken 
voor de bijdrage van het afgelopen 

jaar, in welke vorm dan ook. 

 Onze nieuwjaarsreceptie is op: 
zaterdag 7 januari 2023 vanaf 16:00 uur  
Graag brengen wij samen met jullie een toost uit op het 

nieuwe jaar.

Planning activiteiten december

9-dec Kerst Bingo Inschrijven via info@orkacentrum.nl 20.00-22.00

10-dec Repair café Kapotte apparaten laat ze maken 13.00-16.00

10-dec Troep troopers Meelopen kan en mag altijd 10.30-12.15

14-dec Cook4U inschrijven via info@orkacentrum.nl 19.00-22.00

17-dec Muziekavond Muziekavond "ORKERST" zie flyer. Gratis entrée 19.00-24.00

21-dec Taarten van Karin inschrijven via info@orkacentrum.nl 13.30-16.30

24-dec Troep troopers Meelopen kan en mag altijd 13.30-15.00

    

Vr. wekelijks Orkadance(breakdance) lekker bewegen (kerstvakantie gesloten) 18.00-19.00

Wo. Wekelijks Orka Ontmoet inschrijven via info@orkacentrum.nl 12.00-14.00

Do. Wekelijks Bakske doen Gezellig samen bakske koffie drinken 19.30-22.00

Di&Do wekelijks Kun Tao voor meer info zie website 19.00-21.00

Di&Do wekelijks Senioren biljart Gezellig biljartje doen! Loop eens binnen 13.00-16.00
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B R O E K A K K E R S E W E G  1
E I N D H O V E N

 17 december vieren we 
kerst bij Orka: Orkerst!

 Met live-muziek, een sing-along, 
tombola, glühwein en warme choco-
mel. De toegang is natuurlijk gratis! 
Zie flyer, Facebook en website voor 
meer info.

Mededeling: 

Op maandag 26 en vrijdag 30 decem-
ber is de prikpost voor bloedafname 
gesloten!
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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking
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paulvangemert.nl

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

v#check beterboompje.nl voor
je ‘betere’ kerstboom die je bij 
ost op haalt op 3 en 10 dec.
#10 t/m 17 december
   kerstmarkt bij ost

altijd: lekker lunchen,
koffietje pakken, wijn 
drinken, glühwein in
december, biertje?
dineren, en meer!
  osteindhoven.nl 

OSTBAR +
KITCHEN OP.SECTIE.C

v
v 

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
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momenten met
Hart, ziel en handen

WINTERWONDERLAND
door ds Tjalling Huisman

Als kerst nadert waan ik mij soms in een sprookjeswereld: 
winterwonderland. De sneeuw dwarrelt naar beneden in 
etalages en in tv reclames, de wereld is wit geworden.
Getrokken door zijn rendieren rijdt de Kerstman in een ver-
lichte slee over de daken van de huizen. Ergens in het witte 
landschap stapt hij uit een Coca Cola vrachtwagen, vrolijk 
roept hij: ho ho ho. En soms, soms tussendoor in de muziek 
die over de straat dwarrelt, vang ik een flard op over een 
kindeke dat geboren is op deze aarde ergens in een stalletje.
Het lijkt naadloos te passen in de sprookjeswereld van kerst: 
winterwonderland.

Is het kerstverhaal een sprookje geworden?
Ik lees het verhaal maar weer eens en vraag mij af: wie zijn 
er eigenlijk getuige van de geboorte van Jezus? Wie waren er 
bij, naast Jozef en Maria?
Natuurlijk, dat zijn de herders!
De engelen tel ik niet mee, zij zijn van een andere orde. Maar 
de herders, zij zijn getuige van het pasgeboren kindeke in de 
stal. Zij zijn getuige van de woorden van de engel dat dit kind 
van God komt. 
Maar juist die herders, die komen in de rest van de verhalen 
over Jezus niet meer voor.
Een gedicht van Anton van Duinkerken (1903 - !968) wees 
mij er op. Het is bijna het mooiste kerstgedicht dat ik ken, het 
heet ‘De Herders’.

Omdat eenvoudigen verstaan
wat door geen ingewikkeld zoeken,
noch lezen in geleerde boeken
begrepen wordt of nagegaan,

zijn herders toen in uwe stal
geknield en hebben u aanbeden:
dit is tweeduizend jaar geleden
en nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld,
de rest van hun onschuldig leven
is door geen wetenschap beschreven,
wordt slechts aan kinderen verteld.

Die herders spelen alleen in het kerstverhaal een rol. Daarna 
verdwijnen zij, je hoort niets meer over hen. Het lijkt wel als-

of ze alleen maar bestaan in het verhaal en niet in het echt.
Zijn zij daarmee sprookjesfiguren geworden, die in onze 
tijd prachtig passen in een winterwonderland? Een wereld 
waarin kerstman, engeltjes, rendieren en herders als vrolijke 
decemberfiguren door elkaar heen lopen?

Is het kerstverhaal een sprookje of is het juist geschiedenis?
Volgens mij is het geen geschiedenisverhaal zoals wij dat ken-
nen uit onze boeken. Een geschiedenisboek kun je dichtslaan 
en je kunt verdergaan met je leven zoals het was. 
Maar ik denk ook niet dat het kerstverhaal een sprookje is. 
Een sprookje begint met ‘er was eens’. Je kunt het aanhoren 
tot het voorspelbare einde: ‘en zij leefden nog lang en geluk-
kig’. Daarna kun je verder gaan met je leven zoals het was.

Het verhaal van kerst is een ander soort verhaal, geen 
sprookje en geen geschiedenis. Het is  een evangelie verhaal, 
het is goed nieuws dat om antwoord vraagt. Zo kom ik weer 
terug bij de herders, zij hebben antwoord gegeven: het ver-
haal hebben zij verder verteld.
En precies op het punt waar de herders van de aardbodem 
lijken te verdwijnen, klinkt aan iedereen de oproep om het 
verhaal ook verder te vertellen. Net als de herders, zij zijn 
voorbeeldfiguren.
Maar het verhaal van kerst wil niet alleen met woorden wor-
den doorverteld. Het vraagt er ook om dat wij voor elkaar 
een herder zijn. 

ds Tjalling Huisman
tjhuisman27@gmail.com
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Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 4 december 10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Schrift en Tafel
Zondag 11 december 10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Zondag 18 december 10.00 uur Joop Lankhaar
Zaterdag 24 december 22.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Kerstavond
Zondag 25 december 10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Kerstmorgen
Zondag 1 januari 10.00 uur ds. Tjalling Huisman

Zondag 4 december, tweede Advent
Ds. Elbert Grosheide, vorig jaar vertrokken als predikant van 
onze gemeente, zal vandaag voorgaan. We vieren een 
dienst van Schrift en Tafel, waarin ook de cantorij zal zingen.

Zondag 11 december, derde Advent….adventsontbijt en 
Write for Rights
Hopelijk kan het dit jaar weer doorgaan, het adventsontbijt! 
Het begint om 9.00 uur, om ongeveer 10.00 uur is er een 
korte dienst. Daarna is er de mogelijkheid om te schrijven 
voor gewetensgevangenen: we doen mee aan de actie van 
Amnesty International Write for Rights (schrijf voor 
mensenrechten). 

Zondag 18 december, vierde Advent
Kerkelijk werker en voormalig verpleeghuispastor Joop 
Lankhaar is vandaag onze voorganger.

Adventsvespers
Ook dit jaar willen we weer adventsvespers vieren. De 
wisselende thema’s van de vespers, gaan allen op weg naar 

Kerstmis. Om een tip van de sluier op te lichten vermelden 
we alvast de onderwerpen.
2e advent: Van wanhoop naar hoop
3e advent: Van oud naar nieuw
4e advent: Van donker naar licht
We beginnen met de vespers op de zondagen om 19.00 uur 
in de kerkzaal.
U komt toch ook?
Namens de liturgiecommissie Cees Dellebeke.

Amnesty Write for Rights en adventsontbijt
11 december 2022 Amnesty Write for Rights: doe mee met 
de grootste briefschrijfactie van Nederland.
Ook in de Ontmoetingskerk, waar we het combineren met 
het Adventsontbijt.

Rond 10 december vinden er overal in het land Write for 
Rights-schrijfacties plaats. Op al die events schrijven 
mensen zoveel mogelijk brieven aan machthebbers die 
mensen oneerlijk behandelen. Want hoe meer brieven, hoe 
groter de kans dat we onrecht kunnen stoppen.
Vijf jaar geleden deden we voor het eerst mee aan Write for 
Rights en schreven massaal brieven aan tafels die toch al 
klaarstonden voor het Adventsontbijt (nu al 45 jaar). 
Ook dit jaar doen we mee en wel op zondag 11 december. 
We beginnen eerst om 9.00 uur met het ontbijt. Daarna 
zullen we in de dienst proberen om mensen die zijn 
opgepakt, omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun 
recht om te demonstreren - zoals Dorgelesse Nguessan uit 
Kameroen en Vahid Afkari uit Iran - een gezicht te geven. De 
jeugdkerk heeft samen met Tjalling de dienst voorbereid. 
Na de viering (rond half 11) kunnen er door iedereen 
(voorbeeld)brieven geschreven worden. Een speciale 
oproep is er voor kinderen: kom groetenkaarten tekenen en 
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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

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

kleuren voor (familieleden van) gevangenen. Tenslotte: er is 
ook een mogelijkheid om Amnesty artikelen te kopen. Hou 
het bulletin en de website in de gaten voor de meest 
actuele informatie of mail naar: adventsontbijt@gmail.com
Amnesty Groep 630 en de jeugdkerk

In het kader van het jaarthema ‘aan tafel’ van de PGE
Ontmoetingen na de dienst in de Ontmoetingskerk. Staand 
en aan tafel.

Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van 
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst. 
 
Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, 
Eucharistieviering elke zondag om 9.30 uur. 
Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd door
een Heilige Mis om 9.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Op Kerstavond zaterdag 24 december is er een 
Plechtige Eucharistieviering om 21.00 uur.
Eerste Kerstdag zondag 25 december is de 

Eucharistieviering om 9.30 uur.
Op Nieuwjaarsdag zondag 1 januari is de 
Eucharistieviering als op een gewone zondag om 9.30 uur.

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

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

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl
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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

De Landbouwschool
Op 15 januari 1926 werd er in Eindhoven een gemeentelijke 
Lagere Landbouwschool geopend en wel in het voormalige 
gemeentehuis van Tongelre. Als hoofd van de school werd de heer Peels 
aangesteld. In 1927 telde de school al 47 leerlingen, over drie lokalen verdeeld. 
In 1928 werd de gemeentelijke school omgezet in een Rooms-Katholieke school in handen van de Noordbrabantse Christe-
lijke Boerenbond (NCB). Dit onderwijs was erop gericht om van de jongelui eersteklas boeren te maken met aandacht 
voor het geloof. Op 7250 m2 grond van J. van Poppel op de hoek Urkhovenseweg/‘t Hofke werd begin jaren dertig van de 
vorige eeuw een nieuw schoolgebouw met directeurswoning tot stand gebracht, onder architectuur van C. van den Belt 
uit Tilburg. De bouw werd voor 28.920 gulden gegund aan aannemer F. van der Linden uit Gemert. 

Op 14 januari 1931 vond onder toezicht van geestelijke en wereldlijke autoriteiten de officiële opening van de Gemeente-
lijke Lagere Landbouwschool plaats. Eind 1950 was het snijvlak van traditie en verandering en kwam men tot de conclusie 
dat de behoefte aan landbouwers in de regio daalde. De inmiddels nieuwe directeur de heer Meys (1951- 1971), opperde 
het voorstel om van Landbouwschool over te gaan naar Lagere Tuinbouwschool. En zo geschiedde in 1959. Op 1 septem-
ber 1960 kon men de bloemetjes buiten zetten, de tuinbouwschool was een feit en startte met 85 leerlingen, later werd 
de naam gewijzigd in Stedelijke Sierteeltschool. 

Door allerlei onderwijsperikelen vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw verhuisde de school in 1975 naar een nieuw 
gebouw aan de Locatellistraat. Voor de oude school aan de Urkhovenseweg had het requiem geklonken. Deze zou na 
verloop van tijd afgebroken worden. 

            

       Landbouwschool met links de directeurswoning

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

Planning activiteiten december

zaterdag 3 december Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

maandag 5 december Kom in de kas 10.00 – 12.00 uur

zaterdag 10 december  Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

Zaterdag 10 december Kerstmarkt 13.00 – 17.30 uur

woensdag 14 december Kerstversieringen maken 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 17 december Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 24 december Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

29, 30 en 31 december Verkoop oliebollen Hele dag

De winter is in aantocht en daarmee ook Sinterklaas, Kerstmis en oudjaar. Het Wasven doet daar-
aan mee met de verkoop van chocoladeletters, oliebollen en eindelijk weer een keer de traditionele 
kerstmarkt. Ook wordt er een workshop kesrtversieringen maken georganiseerd. En natuurlijk gaan 
de vaste activiteiten gewoon door.

Werken en klussen in de natuur
 Elke 1e en 3e zaterdag van de maand organiseert de natuurwerkgroep van 
het Wasven de natuurwerkochtend voor jong en oud. Zoals altijd zijn er 
genoeg leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasvenboerderij. 
Wie mee wil helpen is van harte welkom op zaterdag 3 en 17 december. We 
verzamelen zoals altijd bij de Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 tot 12.30 uur. 
In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

Ben je niet zo van de natuurklussen, maar is timmeren of schilderen 
je lust en je leven, dan is er rondom de Wasvenboerderij ook ge-
noeg voor je te doen. Je bent op 10 en 24 december welkom 
voor allerlei onderhoudsklussen Vanaf 9.15 uur staat de 
koffie klaar in de kas.

Kom in de kas
Lekker in de tuin werken, samen met andere vrijwilligers? Zorgen voor aller-
lekkerste 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 en kom dan meteen meedraaien.
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Kerstversieringen 
maken

 Met kerst willen we allemaal wat extra`s doen voor de aan-
kleding van onze huizen. Een kerstboom met lampjes, kaarsjes 

branden en een tafel gedekt voor het diner. En op die tafel kun je 
natuurlijk ook kerstversieringen zetten, zoals een kerststukje of een 

ander soort ornament helemaal in kerstsfeer. De natuurwerkgroep organi-
seert op 14 december een kerstworkshop, zodat je zelf, eventueel met onze 
deskundige hulp, kerstversieringen kunt maken.
Wij zorgen voor allerlei verschillende soorten groen en natuurlijke materi-
alen. Zelf moet je zorgen voor bakjes of iets anders om de versieringen of 
kerststukjes in, of op te kunnen maken. Aanvang workshop in de kas om 
19.00 uur einde 21.00 uur Deelname € 10,00 inclusief koffie of thee met iets 
lekkers. Wil je deelnemen? Geef het even door, dan kun je één of meerdere 
mooie creaties maken voor de komende kerst. natuurwerkgroep@wasven.nl

Verkoop chocoladeletters en oliebollen
Onze bakkers maken de mooiste en lekkerste chocola-
deletters en bakken (samen met een aantal vrijwilligers) 
flinke stapels oliebollen. Maar de ongekroonde koningin 
van het oliebollen bakken is toch wel Elke. Zij is 33 jaar en 
werkt sinds 2009 met veel plezier 2 dagen per week bij 
de Wasven bakkerij en de overige dagen bij een andere 
bakkerij. Ze kan chocoladeletters mooi versieren en heel 
goed oliebollen bakken. Ze gaat de hele dag (van 8 tot 5) 
onvermoeibaar door en maakt mooie ronde bollen. Op de 
vraag wat haar geheim is antwoordt ze: een ijsknijper en 
heel veel ervaring. Ik denk dat hier toch ook wel sprake is 
van wat valse bescheidenheid. Er komt vast ook wel wat 
talent bij kijken. En een goede conditie.

Kerstmarkt
Eindelijk vindt hij weer plaats: de traditionele kerstmarkt, 
georganiseerd door het Wasven in samenwerking met  
het Raadhuis Tongelre. 
 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 van alles te beleven: 
sfeervolle kramen, live muziek, vuurkorven, levende have, 
volop eten en drinken, koren, optredens,  knutselen in de 
kas voor de jongsten en natuurlijk is er van alles te eten  
en te drinken.
Kortom, ouderwets gezellig!

Meer informatie
Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud. Op de website www.wasven.nl en onze sociale media 

(Facebook en Instagram) wordt het laatste nieuws digitaal verspreid. Je kunt je via de website ook abonne-
ren op onze nieuwsbrief.
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Verenigingen
Aan het woord

Menneke/Vrouwke van ’t jaar
Bij KV de Tongelreepers
Deze jaarlijkse onderscheiding zal uitgereikt worden 
op Zondag 15 januari aan iemand die zich heeft ingezet 
voor de gemeenschap In de nieuwe residentie van 
KV de Tongelreepers Aanvang: 14.00 uur
U bent van harte welkom!!!

               

Dahliaclub St. Martinus
Heeft u het al gezien? Het is in onze dahliatuin een kale boel. 
De stengels van de dahlia’s liggen nu nog op de aarde, binnenkort gaan ze als mest de grond in. Maar kaal is het.
Eind oktober, begin november hebben we alle knollen uit de grond gehaald. Dat is een lastig werkje als je er per rijtje 
zo’n 80 uit moet halen, daar doen we wel een paar dagen over…  En als je een of twee knollen per ongeluk bij de 
verkeerde stapel legt, dan heb je het jaar erna een paar dissidenten in je rijtjes. Niet erg.
Zo’n 1700 knollen die in het voorjaar als kleine verschrompelde knolletjes, die lijken op te lang bewaarde aardappe-
len, de grond ingingen, zijn er dit jaar als ‘kilo-knallers’ uitgehaald. We wisten niet wat we zagen. De combinatie van 
mooi weer en ons (grond)watersproeisysteem heeft in ons voordeel gewerkt.
En … misschien ook wel voor u! 
We geven ieder jaar bezoekers in het voorjaar (april) de ruimte om een paar knollen die wij over hebben, tegen een 
zeer laag prijsje over te nemen. Dus als u een tuin heeft én het leuk vindt ook zelf aan de slag te gaan… dan bent u in 
april van harte welkom. We houden u tegen die tijd op de hoogte van de precieze datum.

Vanaf deze maand mag ik het stokje overnemen van onze voorzitter Rina Hobbelen voor wat betreft het op de hoog-
te houden van onze beslommeringen op de Dahliaclub in ’t Hofke. 
Rina stopt begin volgend jaar ook als voorzitter, nadat ze dit vele jaren voortreffelijk heeft gedaan. We komen er in 
Rond ‘t Hofke nog op terug. Het zoeken naar een opvolger is in volle gang.

Namens het bestuur van de Dahliaclub, 
Carla Grootjen
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Van lid naar staflid bij Scouting Doornakkers!

>>

Marieke, Thomas en Ralph, alle 3 als lid binnengekomen 
bij Scouting Doornakkers en vanaf dit seizoen staflid bij de 
Kabouters en Welpen! Ze vertellen je alles over hun reis bij 
de Scouting.

Waarom ben jij bij de Scouting gegaan?
Marieke: Ik ben op scouting gegaan, omdat het heel divers 
is. Elke week doe je andere dingen. Zo groei je in verschil-
lende vakgebieden. Overleven, koken, leiderschap en vooral 
de vriendschappen die je maakt. 

Thomas: Ik ging een keer kijken bij de SamSam-dag. Hier 
maakte ik kennis met de scouting. En ik vond het zo leuk, 
de spelletjes die ze deden, het door het gras rollen, eten 
maken boven het vuur en boven alles de gezelligheid. Dus 
toen wist ik het zeker: ik wil bij de scouting, wat later ook 
een goede keuze bleek te zijn. 

Ralph: Toen ik jong was, zat mijn zus al bij de bevers en 
mijn vader was esta leiding. Scouting is dus eigenlijk met de 
paplepel ingegoten.

Marieke

Ralph

Thomas
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2. Wat is je mooiste herinnering aan Scouting?
Marieke: Mijn hoogtepunt was afgelopen HIT, een nationaal 
kamp tijdens Pasen. Ik was naar Mook geweest met een 
aantal vrienden. Alhoewel, met een speurtocht hebben we 
vrijwel heel Nederland gezien. Ik heb dat weekend super 
veel vrienden gemaakt en meerdere steden per dag gezien. 

Thomas: Dat is nou een vraag die ik eigenlijk niet kan 
beantwoorden, ik heb namelijk al zoveel mooie en leuke 
dingen meegemaakt. Zoals dat we eerste werden op de rsw 
en daarna ook nog eens 17 op de lsw, waar we op de eerste 
dag bijna waren weggestuurd. Maar ook de zomerkampen 
naar bijvoorbeeld: Veere, Harderhaven, Duitsland, als 6 ja-
rige naar Wiltz en als hoogtepunt Tsjechië. Maar natuurlijk 
ook de gezelligheid op de zaterdagmiddag.

Ralph: Mijn mooiste herinnering aan scouting is dat ik na 
14 jaar scouting met 4 van mijn beste vrienden die ik door 
scouting al heel m’n leven ken, op zomerkamp was in Tsje-
chië en daar samen een super gave week heb gehad!

3. Wat was het moment waarop jij wist : ik word staflid?
Marieke: Stiekem wilde ik altijd al leiding worden. Ik merkte 
dat ik het heerlijk vond om voor mensen/kinderen te 
zorgen en andere dingen te leren. Toen ik apl (assisterende 
patrouille leider) bij de scouts werd, wist ik het zeker. 

Thomas: Nou in ieder geval nog niet bij de bevers haha. 
Nee het was rond mijn jaren bij de scouts, veel scouting-
technieken gingen mij bijzonder goed af dus ik moest 
vaak anderen helpen, en dat vond ik heel leuk. Dus toen 
ik eenmaal patrouille leider werd, wist ik zeker: ik wil ook 
staflid worden.

Ralph: Eigenlijk al rond midden/eind verkenners. Ik dacht 
al die vette dingen die mijn stafleden al die tijd voor mij 
gedaan hebben, wil ik terug geven aan andere kinderen die 
dan ook zulke vette dingen mee kunnen maken.

4. Wat wil jij de kinderen bijbrengen als staflid?
Marieke: Durf, nieuwsgierig te zijn en durf fouten te maken, 

daar kan je het meeste van leren. 
En dat iedereen zichzelf mag zijn!

Thomas: Het overleven in de natuur en cultuur. Maar vooral 
plezier maken in je leven.

Ralph: Dat je veel plezier kan maken op scouting en dat 
iedereen er bij past en hoort en je altijd jezelf mag zijn! Je 
leert ook zelfstandiger worden, voor jezelf opkomen en 
grote levenslessen.

5. Hoe zou jij leeftijdsgenoten overtuigen om ook staflid te 
worden bij Scouting Doornakkers?
Marieke: Ik heb binnen scouting super veel geleerd. Het 
heeft me gemaakt tot wie ik ben. 
Binnen de Doornakkers hebben we een gezellig stafteam. 
Het voelt echt als een familie. Naast normale draaidagen 
hebben we ook feestjes en weekenden waar je elkaar super 
snel leert kennen. Dus zoek jij een leuke familie waarbij je 
samen met de kinderen super veel dingen leert? Kom bij 
Scouting Doornakkers.

Thomas: Als er iets wel gezellig is, dan is het de scouting. 
Het betekent zoveel voor mensen in welke zin dan ook. Je 
krijgt een grote leuke vriendengroep, nee wat zeg ik je komt 
echt in een hechte familie terecht. En natuurlijk krijg je 
super veel liefde van de kinderen die elke zaterdag met veel 
zin naar scouting komen en vervolgens thuis dolblij tegen 
iedereen vertellen hoe leuk ze jouw programma vonden. 
Wat wil je nou nog meer?

Ralph: Scouting Doornakkers is een super leuke plek waar 
je als vrijwilliger veel leuke dingen doet met elkaar, buiten 
met de kinderen omgaan. Dus hou je ervan om elke zater-
dag met kinderen bezig te zijn, kom vooral bij de scouting! 
Kom het een keer proberen, met een keer kijken zit je nog 
nergens aan vast!!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op www.doornak-
kers.com voor meer informatie. 

>>

Zeepkistenrace op ‘t Hofke
We zaten al diep in de herfst maar de temperaturen liepen 
op tot boven de twintig graden. Het was de laatste dag van 
mijn herfstvakantie. Nadat ik me een week ondergedompeld 
had in hoopvolle en inspirerende designersantwoorden 
op wat de wereld kan gebruiken (DDW), liep ik rond het 
middaguur van huis (Geestenberg) richting ‘t Hofke. Al 
wandelend dacht ik terug aan de zeepkistenrace tijdens 
de feestelijke opening van de fietsstraat op de Celebeslaan 
waar de wethouder bij aanwezig was. Dat was alweer een 
aantal jaren geleden dat ik voor ‘mijn’ school leerlingen en 
buurtgenoten met hun zelfgebouwde zeepkist aanmoedigde. 

Ik dacht ook aan het plezier rondom de jaarlijks terugkeren-
de zeepkistencompetitie die we hielden met onze tweede-
klassers van het Lorentz Casimir Lyceum, op sectie C in een 
grote hal bij Marcel Dukino (Jouw Techniekfabriek).

Nee, dit was anders. De werkzaamheden op ‘t Hofke waren 
nog niet af, maar wel een kans bij uitstek om op het afgesloten 
stuk hiervan, daar waar niet gewerkt werd, een buurtfeest 
met zeepkistenrace te houden. Voorpret hadden de deelne-
mers al gehad. Na inschrijving konden ze bij het Wasven as-
sen en wielen halen. De technische kant (hoe maak je een 
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bestuurbare kist die niet na tien meter duwen uit elkaar valt?), 
daar zullen de jongste deelnemers wel hulp bij gekregen 
hebben. De scouting van Doornakkers en Sint Frans hadden 
met meerdere teams een aantal zeepkisten geleverd. Scouts 
van verschillende leeftijden waren op deze zonnige zondag rijk 
vertegenwoordigd. Het Lorentz Casimir kwam met 3 teams 
met elk een eigen zeepkist. Er waren ook schitterende creaties 
te zien van andere deelnemers. Betimmerd, bespoten, geverfd 
en versierd, iedereen had z’n best gedaan om er iets moois 
van te maken. Het resultaat mocht er zijn! De deelnemers 
hadden als opdracht gehad iets te doen met het thema ‘groen 
moet je doen’. Het was leuk om te zien dat elk team zo z’n 
eigen oplossingen had bedacht. Ik mocht samen met andere 
buurtgenoten jureren op het onderdeel ‘creatief en origineel’. 
In vier leeftijdscategorieën waren er prijzen te winnen. Later 
zouden de teams ook nog punten kunnen scoren met de snel-
heid waarmee ze het parcours zouden afleggen. (En natuurlijk 
was er een geweldige pechprijs!)

Toen het stoplicht (gelukkig geen startschot knal) voor het 
eerst op groen sprong, ging het los. Eerst verkenden de step-
pers het parcours. Daarna begon de echte race. Alles draait 
om afstemmen en samenwerken. De zeepkistbestuurder is 
afhankelijk van de duwers die de rem en het gas zijn.  En dan 
mag de techniek het niet laten afweten. Fanatiek werd er 
geschreeuwd en gerend door de teams, aangemoedigd door 
het enthousiaste publiek.  Eén team, ik zal geen namen noe-
men, vloog de eerste ronde gruwelijk uit de bocht. Gelukkig 
geen gewonden en geen schade…. De schrik zat er wel even 
in. Het was voor de andere teams en het publiek meteen een 
goede waarschuwing: let op waar je staat en hoe je het spel 
tactisch en veilig gaat spelen. Formule 1 in het klein.  
Alle kisten hebben het volgehouden, geen technische 
problemen. Het hele evenement werd aan elkaar gepraat 
door twee presentatoren die verdacht goed op elkaar waren 
afgestemd: Joris en Thomas. Oud-leerlingen van mij, broers 
van elkaar, zo bleek toen ik in hun pauze even een praatje 
met ze maakte. Mede dankzij hen hadden de deelnemers 
een fantastische middag vol aandacht.
Er werden scherpe tijden neergezet en de prijsuitreiking 

zorgde voor veel blije gezichten.  Iedere deelnemer kreeg 
een medaille. Daarna reikten de juryleden prijzen uit voor 
de verschillende categorieën.

Op ‘t Hofke was het zondag 30 oktober dus heerlijk vertoe-
ven voor jong en oud. Er was lekkere livemuziek (The Blues 
Chiefs) tussen de racerondes door; er werd bier getapt, 
er was koffie, thee en gesmeerde broodjes van het Was-
ven. Snoep, strooigoed en ranja waren geleverd door de 
Jumbo. Ook kon je er potjes honing kopen bij de imkers 
van de Loostraat: Ambrosius. In de kraampjes van scouting 
Doornakkers en scouting St. Frans konden belangstellenden 
kennis maken met hun activiteiten. Van het Lorentz Casimir 
Lyceum demonstreerden onze leerlingen van de First Tech 
Challenge hun zelfgebouwde en geprogrammeerde robots. 
Uiteraard was ook het milieuwerk van de partij met de 
Troeptroopers (vrijwilligers die elke zaterdag een uur rom-
mel in de openbare ruimte opruimen), de Natuurwerkdag 
en Groenpark de Kleine Dommel. Samen met een aantal 
collega’s, kon ik de tekeningen van de nieuwbouw presen-
teren aan de buurtbewoners, die hopelijk net als ik genoten 
hebben van het leuke initiatief elkaar te ontmoeten rondom 
dit eeuwenoud spelletje. 

Wie bouwt er over twee jaar een originele zeepkist? Volgens 
mij werden er alweer nieuwe plannen gesmeed…  

Vivian Peters  

PS: de QR-code verwijst naar het filmpje van John Muermans 
op YouTube.
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WIJ HEBBEN GROOT NIEUWS!!
FITTHER VERHUIST!!

FITTHER: 
FIT EN THERAPIE 
ONDER ÉÉN DAK

Momenteel wordt er druk verbouwd om u straks nog beter van 
dienst te kunnen zijn. Vanwege de verhuizing zijn de fitness en 
de fysiotherapiepraktijk de laatste 3 dagen van het jaar gesloten. 

28 december vanaf 18.00u zijn wij gesloten t/m 1 januari.
Op 2 januari ontvangen wij u graag op ons nieuwe adres.

Wilt u meer informatie, kijk op onze website: 
www.fitther.nl, of kom met vragen langs in onze 
praktijk en fitnesscentrum.

Wij wensen u alvast een gelukkig en gezond 2023.
Graag tot ziens op de Urkhovenseweg!

Vanaf 2 januari 2023 kunt u voor fitness, 
fysiotherapie en manuele therapie terecht op: 

Urkhovenseweg 43
5641 KB Eindhoven

Het telefoonnummer blijft: 040-281 43 17

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 
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gezond en Wel
Vermoeidheid?
 Iedereen voelt zich wel eens moe. Vermoeidheid kan je het 
beste omschrijven als een gebrek aan energie. Je bent niet 
in staat om datgene te doen wat je zou willen of moeten 
doen. Je voelt je futloos en alles - bewegen, praten, denken, 
… - gaat moeilijker vanwege de uitputting. 
Meestal zijn langdurige inspanningen de oorzaak van 
vermoeidheid. Na één of twee nachten goed slapen is de 
moeheid meestal verdwenen. Maar vermoeidheid is niet al-
tijd even onschuldig. Het vermoeide gevoel kan langere tijd 
aanhouden en je dagelijkse activiteiten ernstig verstoren.

Naast je moe voelen en geen energie hebben zijn er nog 
ander symptomen. Dit kunnen o.a. zijn dat je je minder 
goed kan concentreren, je sneller geprikkeld of geïrriteerd 
bent, je een korter lontje hebt of dat je sneller emotioneel 
bent. Ook kan je last hebben van hoofdpijn of wat duizelig/
draaierig zijn. 

Oorzaken kunnen zijn:
Slaapproblemen: Moeilijk inslapen, ’s nachts vaak wakker 
worden of ’s ochtends vroeg wakker zijn
Psychische oorzaken: stress, piekeren, zorgen maken over 
van alles, depressie, burn-out
 Lichamelijke oorzaken: te veel of te weinig beweging, on-
gezonde voeding, roken, te veel alcohol en bepaalde ziektes 
en aandoeningen zoals ook long covid.
Vaak is er geen duidelijk aanwijsbare reden en is het een 
combinatie van verschillende factoren die samen bijdragen 
tot je vermoeidheid. 

Tips om vermoeidheid tegen te gaan kunnen zijn:
Ga op zoek naar wat je energie geeft en wat je energie 
kost. Krijg je bijvoorbeeld energie van bewegen maar doe 
je dit nu niet omdat je te moe bent, probeer dan eens om 
te beginnen met 10 minuten te bewegen en ga dit lang-
zaam opbouwen. Zorg dat je de energie die je hebt kan 
verdelen over “moet” dingen en leuke dingen en niet alleen 
de “moet” dingen doet en voor de leuke fijne dingen te 
moe bent. Want juist de leuke dingen kunnen je weer wat 
energie geven. Zorg ook altijd dat je niet te moe wordt. Je 
lichaam heeft dan weer meer tijd nodig om te herstellen. 
 
Ook is het belangrijk om regelmatig gezond en gevarieerd 
te eten. Als je moe bent heb je soms geen energie om te ko-
ken of iets gezonds klaar te maken en dan verval je vaak in 
ongezond snacken en/of snoepen. Maar als je te veel suiker 
binnen krijgt kan je daar juist ok weer me van worden! 

Adem en ontspanningsoefeningen kunnen je helpen ont-
spannen waardoor je weer wat energie kan bij laden. Maar 
ook verschillende keren per dag 20 minuten gaan liggen om 
te rusten ( en dan niets doen) helpt ook om je energie weer 
op te bouwen. Je kan dan naar een ontspannen muziekje 
luisteren maar bijvoorbeeld geen tv kijken of iets op je 
telefoon doen. Zet wel een wekkertje bijvoorbeeld op 20 of 
30 minuten zodat als je in slaap valt je maar een kort dutje 
doet. 

Je af en toe eens moe voelen is normaal. Maar ben je vaak 
vermoeid? Dan is het van belang om naar je lichaam te luis-
teren, het probleem te erkennen en er iets aan te doen. 

Meer informatie bij Praktijk Marja Boerefijn, Pagelaan 7 
Eindhoven 0644109579
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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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Het zijn drukke tijden geweest voor de Troep Troopers groepen ‘t Hofke en Muschberg Geestenberg. Op 17 septem-
ber (World Cleanup Day) organiseerde we samen een buurt evenement. Hoewel de opkomst niet groot was hebben 
de aanwezige vrijwilligers een behoorlijk aantal vuilniszakken aan zwerfafval uit de buurt geplukt tijdens hun pen-
delronde. De kinderen die meeliepen mochten na afloop een duik in de grabbelton nemen. En kregen ze een originele 
Troep Troopers rugzakje gevuld met een frisbee en een Troep Troopers Eindhoven kleurplaat mee naar huis. 
Op World Cleanup Day zijn ook video-opnames gemaakt voor een promotiecampagne van de gemeente Eindhoven 
over het belang van vrijwilligerswerk. (https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/vrijwilligerswerk)

Op 30 oktober waren de Troep Troopers groepen ’t Hofke en Muschberg Geestenberg aanwezig bij de Zeepkisten-
race op ‘t Hofke Noord. Niet als deelnemers hoor, maar we hadden daar een kraampje waar geïnteresseerde meer 
informatie konden inwinnen over de Troep Troopers. Als je ons toevallig gemist hebt dan kun je altijd vrijblijvend 
contact opnemen met de buurtcoördinator van ’t Hofke Paul Kemper (leg contact via WhatsApp +31636159699) of 
met de buurtcoördinator van Muschberg Geestenberg Gina Makken (leg contact via WhatsApp +31621212389).

Zij vertellen je graag meer over het samen gaan plandelen in je eigen buurt. Je leert nieuwe mensen kennen, en 
het is gewoon gezellig om 1 of 2 keer per maand er op uit te trekken. Natuurlijk altijd op vrijblijvende basis, je loopt 
wanneer je kan en wanneer je wilt. Geen materialen? Geen probleem. Wij hebben zwerfafvalgrijpers, Troep Troopers 
Eindhoven veiligheidshesjes, handihoops, vuilniszakken en eventueel handschoenen voor je te leen. Ook speciale 
kinderformaten! Loop eens vrijblijvend mee. We willen uiteindelijk toch allemaal een buurt waar zo min mogelijk 
zwerfafval op straat of in het plantsoen ligt?

Troep Troopers Eindhoven groep ’t Hofke loopt normaliter altijd op de 
1e zaterdag van de maand. Volgende ronde is 3 december. Starttijd: 
10.30 tot 11.30 uur. Startpunt: Kluizenaarstraat 55. Troep Troopers 
Eindhoven groep Muschberg Geestenberg loopt elke 2e zaterdag 
ochtend van de maand, starttijd: 10.30 tot 12.00 uur. En elke 4e za-
terdag van de maand, starttijd: 13.30 tot 15.00 uur. Verzamellocatie is 
Activiteitencentrum Orka (Broekakkerseweg 1). Eerstvolgende ronde 
is 10 december. Iedereen is van harte welkom. Jong en oud, mobiel of 
minder mobiel. Samen Troep Troopen Is Toch Leuker.

www.troeptroopers.nl 
troeptrooperseindhoven@gmail.com

Nieuwtjes van de Troep Troopers.
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Conversatie Engels 
Op een gezellige en ontspannen manier met de Engelse taal bezig zijn.

Iedere woensdag wordt in ’t Oude Raadhuis in twee groepen Engelse 
conversatie gegeven. De eerste groep van 9.30 tot 11.00 uur en de tweede 
van 11.15 tot 12.45 uur,  met halverwege de les tijd voor koffie of thee.
De kosten bedragen € 7,50 per les.

Om prettig mee te kunnen doen, is basiskennis van de Engelse grammatica wel aan te bevelen. De keuze van de onderwer-
pen van conversatie en grammatica wordt door de cursisten gemaakt.

Een proefles behoort tot de mogelijkheden.

Hebt u interesse of vragen, neem dan contact op met Ada Luijten.
06-17 75 57 17 of adaef12@gmail.com

De Repair Cafés vormen een wereldwijde beweging die zich inzet voor het behoud van reparatiekennis in de samenle-
ving en voor beter repareerbare producten. Behalve in Nederland zijn er ook Repair Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in tientallen andere landen verspreid over de hele wereld. Het Repair 
Café is zelfs doorgedrongen tot India en Japan! 

Doordat het ambacht van repareren aan het verdwijnen is, zijn veel mensen geneigd iets wat kapot is meteen maar weg te 
gooien. Het motto van het Repair Café is: Weggooien? Mooi niet!, want zoveel apparaten  kunnen met een soms kleine re-
paratie een tweede leven krijgen. De belangstelling voor de Repair Cafés is altijd groot en er wordt van alles aan de vrijwil-
lige reparateurs aangeboden: koffiezetapparaten, stofzuigers, mixers, föhns, heggenscharen, speelgoed en afspeelappara-
tuur. De sfeer is prima bij een Repair Café. Misschien omdat er geen geld gevraagd wordt voor een reparatie? Zou kunnen. 
In principe kost reparatie niets, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Daar kunnen dan gereedschappen 
en onderdelen van aangeschaft worden bijvoorbeeld.
 
Het Repair-Café-Tongelre vindt plaats op elke tweede zaterdag van de maand bij Orka. (tegenover Lidl)
Dit jaar dus nog op  10 december 2022
Volgend jaar              14 januari  2023
                                     11 februari  2023
     
Van 13.00-16.00 uur zijn wij u daar graag weer van dienst.
Graag tot ziens, de koffie en thee staan klaar!
Goed om te weten:  onze reparateurs repareren ruim 70% van de aangeboden apparaten!!!

Informatie: repaircafetongelre@gmail.com of 06-21848302 (Peter Sengers) 

De Repair Cafés
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Zelfredzaam zijn, dat is hartstikke fijn! 

De laatste tijd horen we vaak negatieve berichten in de media over de zorg. De druk is te hoog 
en organisaties kunnen de vraag naar zorg maar nauwelijks aan. Mensen moeten steeds langer 
zelfstandig thuis blijven wonen.

Graag willen wij ook iets vertellen over onze eigen ervaringen in de thuiszorg. 
Onze cliënten geven vaak aan dat ze graag zelfstandig thuis willen blijven wonen en hierbij zoveel mogelijk de regie willen 
houden over hun eigen leven.

Op eigen kracht leven in je eigen omgeving, mede dat maakt een mens gelukkig.
Onze missie is om mensen hierbij te ondersteunen.
ZuidZorg is daarom gestart met het project zelfredzaamheid. 
Hiervoor is een koffer ontwikkeld met verschillende hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan een verhoging van de zelfred-
zaamheid. 

Enkele voorbeelden van hulpmiddelen die hierin zitten zijn: een druppelbril voor het druppelen van de ogen, hulpmidde-
len voor het zelfstandig aan- en uitkleden en hulpmiddelen voor het zelfstandig douchen. 
Misschien heeft u hier nog nooit over nagedacht, maar er zijn veel hulpmiddelen om de zelfzorg makkelijker te maken.

Al deze hulpmiddelen zijn te koop in de (thuiszorg)winkel, maar soms wil je graag eerst uitproberen of iets bij je past voor-
dat je het aanschaft. 

We kijken altijd of de inzet van een dergelijk hulpmiddel bij onze cliënten haalbaar is. Mocht dit zo zijn dan is de ervaring 
dat mensen het erg fijn vinden om niet afhankelijk te hoeven zijn van zorg van een organisatie en dat ze zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Telefoon: 040 880 6986
Mail: locatie.tongelre@zuidzorg.nl 

Groeten van de ZuidZorg wijkverpleging
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De zesde klas van Gerard, Tini en Louis 1961/-’62 

In het schooljaar 1961/62 ging een fotograaf op tournee 
langs alle klassen van de Martinusschool. Hierboven de 
zesde klas van meneer Schellekens, tevens hoofd van deze 
school. Een tamelijk kleine klas voor die tijd, we tellen18 
leerlingen. Uit welk deel van het schooljaar (1961 of ’62) de 
foto dateert is niet bekend. 

De periode 1961 – 1962 is die van: Kennedy, het Eich-
mann-proces, de Berlijnse Muur, de eerste bemande 
ruimtereis, de Cuba crisis, de eerste single van de Beatles 
(Love me do), het treinongeluk bij Harmelen (99 dodelijke 
slachtoffers), het Olympisch kampioenschap van judoka 
Anton Geesink en de inzamelactie Open Het Dorp. Naast een 
hoop ellende ook vele mooie momenten, net zoals nu.
In 1961/62 zaten Gerard Tournoij, Tini Gilsing en Louis van 
de Waarsenburg bij elkaar in de 6e klas van de Martinus-
school, de klas op de foto. Maar dat had u inmiddels al wel 
begrepen. Na zestig jaar zien ze elkaar weer voor het eerst. 
Het rendez-vous, de woonkamer van Jos Rovers aan de 
Wolvendijk. Niet zo verwonderlijk want op zijn adres kon je 
het bestelde boekje over 100 jaar Martinusschool afhalen. 
Heel wat oud-leerlingen kreeg hij er op bezoek, die allemaal 
prachtige verhalen te vertellen hadden. Zo koppelde Jos dit 
drietal aan elkaar om nog eens na te buurten. Hoe is het hen 
vergaan ? Op een donderdagmiddag in oktober hebben ze 
het erover.  
Ze herkennen elkaar direct en de begroeting is hartelijk, alsof 
ze net van vakantie zijn teruggekeerd. Met andere woorden, 
de stemming zit er al meteen goed in.  

Oud Tongelre 1961-1962
Maar waar woonden ze, toen ze naar school gingen ?  Gerard 
kwam uit de Planciuslaan, Louis woonde in de Radiostraat en 
Tini in de Loo- straat. De huisjes aan de Planciuslaan staan nu 
op het punt om gesloopt te worden. „En dan te bedenken”, 
zegt Gerard, „dat ze in 1950 gezet werden voor een periode 
van 10 jaar. We zijn inmiddels 60 jaar verder.”

De Radiostraat is alweer enkele jaren gerenoveerd, maar 
Louis woont er al lang niet meer. „Ik zit al een hele tijd in 
Budel. In die zin, ik slaap er alleen maar, zeg ik steeds, want 
mijn hart ligt in Eindhoven.” Ziezo, Louis dat willen we horen. 
Het huis van Tini aan het begin van de Loostraat (naast 
fietsenmaker Hendrik Bijsterveld) is al heel lang geleden 
afgebroken. „In 1966 verhuisden we naar Doornakkers in 
Tongelre.”

Carrières
Alle drie zaten ze dus op de Martinusschool, maar ook alle 
drie begonnen ze hun vervolgopleiding op de Joris HBS. Ge-
rard heeft dat het langste volgehouden. Tini en Louis zetten 
hun carrière voort op de Ignatius Mulo van Berndsen aan de 
Ruysdaelbaan, ook bij vele Tongelrenaren bekend. 
Gerard: „Na drie jaar was ik het zat, ik wilde niet verder leren 
maar aan  de slag en solliciteerde bij de DAF naar een baan 
op de interne  accountantsdienst. Via allerlei cursussen en 
avondstudies wist ik me daar op te werken.” De geschie-
denis van dit bedrijf is een ingewikkelde. Daf werd Volvo, 
werd Nedcar. De toekomst van het bedrijf bleef permanent 
onzeker. Gerard vervolgt: „Toen Daimler de productie van 
de Smart stopzette, wilde ik ermee ophouden. Mijn baas zei 
steeds dat hij vanwege mijn verdiensten alles voor mij over 
zou hebben. Zijn secretaresse hield hem aan die toezegging: 
nou ‘kende’ echt iets voor Gerard doen. En dankzij deze be-
moeienis, kon ik ermee stoppen. Daar ben ik haar nog steeds 
heel dankbaar voor.”

De loopbaan van Louis is weer een heel andere. Ken je de 
radioreclame nog uit de zeventiger jaren van Avro’s Toppop 
drive-in show, productie in handen van Louis van de Waar-
senburg? Nou dat is dus deze Louis. Hij draaide als liefheb-
berij plaatjes in Eindhovense kroegen op de Markt en raakte 
verzeild als discjockey in het productieteam van de AVRO 

Rood omcirkeld linkerrij achterste bank, Louis van de Waar-
senburg, bankje daarvoor Gerard Tournoij, vooraan Tini 
Gilsing. Rechtsachter: meneer Schellekens.

Detail van een plattegrond van Eindhoven,1961
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zowel voor de t.v. als radio. Maar daarvoor was hij kapper 
bij Gerard van de Ven aan de Tongelresestraat. Was je daar 
geknipt, dan kreeg je een zonneklepje aan een elastiekje met 
de tekst: ‘ik ben geknipt bij Gerard van de Ven’. Daar kon je 
destijds een kind nog gelukkig mee maken. Louis: „Ik heb na 
mijn diensttijd een kapsalon overgenomen in Gestel. Op een 
gegeven moment had ik er twee in de stad. Toen ik er geen 
zin meer in had in 1980, heb ik ze aan mijn personeel ver-
kocht.” Louis heeft van alles ondernomen en is ook nu nog 
actief op vele fronten. Zo is hij na een aanvullende opleiding 
sinds 1986 de oprichter en directeur van CTC Management 
Consultants, dat zich bezig houdt met werving en selectie 
van kader en management voor het bedrijfsleven (headhun-
ting). Vanuit een Stichting organiseert hij ook vanaf 1988 
jaarlijks in mei de Tour d’Asperges, een wielertocht van 100 
km waaraan voormalige profwielrenners, politici, doktoren 
en Captains of Industry aan meedoen. „We fietsen door het 
Brabantse aspergeland voor een goed doel: het kind. Dit jaar 
ging de opbrengst, € 38.000 naar de stichting ‘Mag Ik Dan 
Even Bij Jou’ van Claudia de Breij. Deze stichting ondersteunt 
gezinnen, waarin een kind aan kanker lijdt, financieel. In 
de loop der jaren hebben we meer dan 1 miljoen bij elkaar 
gefietst.”
Louis heeft dus veel om handen. Daarnaast geeft hij kookles 
(vanavond nog) proeft wijn en fietst/schaatst hij veel. Je zou 
je bijna afvragen waar hij zich niet mee bezig houdt. 
Louis schudt de ene na de andere smakelijke anekdote over 
zijn bezigheden uit de mouw, dit met een gedrevenheid en 
tempo dat de eenvoudige schrijver van dit stukje het niet bij 
kan benen. Neem van mij toch maar aan, dat ze zeer verma-
kelijk zijn. Ongetwijfeld gaat u ze tegenkomen in zijn nog te 
verschijnen memoires. 

En dan Tini Gilsing. Geen onbekende voor de lezer van dit 
blad. Hij schreef het prachtige verhaal over het oude Tongel-
re van zijn jeugd. Over hoe hij zijn vader hielp bij het bezor-
gen van de post en over die typische eigenaardigheden van 
de geadresseerden van weleer. Maar regelmatige kijkers van 
Omroep Brabant zullen Tini ook herkennen als woordvoerder 
van de politie Eindhoven. „Geïnspireerd door mijn buurman 
Jan Brouwer, die enthousiaste verhalen vertelde over zijn be-
roep als politieman, meldde ik me aan bij de politieschool in 
Doenrade (Zuid-Limburg). Na mijn opleiding kwam ik terecht 

bij de Eindhovense politie. Jaren was ik wijkagent in Acht.”
Als politieman krijg je uiteraard vooral te maken met de 
minder fraaie kanten van de samenleving. Kan hij daar vol-
doende afstand van nemen of neemt hij het mee naar huis 
? „Je bent natuurlijk professional, maar het drama Nicole 
van den Hurk hakte er bij het hele korps diep in, ook bij mij.” 
Naast het schrijven van verhalen gaat Tini vaak fietsen met 
een bewoner van Woonzorgcentrum Antonius in Acht. Dat 
doet hij met een duofiets. Tini laat de gast die naast hem zit 
vertellen, net zoals in die beroemde serie Taxi met Maarten 
Spanjer. Van dit gesprek maakt Tini dan een verhaal, dat hij 
met een foto naar de familie stuurt, die dit zeer op prijs stelt. 
Kijk die pet zou ons allemaal moeten passen. 

Martinusschool
De tijd gaat in rap tempo voorbij en we hebben het amper 
over de Martinusschool gehad. Ook wel begrijpelijk dat de 
aandacht voor elkaar vooral uitgaat naar de tijd na de lagere 
school, dus vanaf het moment dat ze elkaar uit het zicht be-
gonnen te verliezen. Bovendien is het wel erg lang geleden, 
meer dan 60 jaar. 
Toch wil Tini weten of we ons meneer Kroese (2e klas) nog 
herinneren. Die serveerde ongedesemd brood en aange-
lengde wijn, om ons de heilige communie te laten ervaren. 
En dat voor die tijd. Maar niemand heeft hier een herinne-
ring aan, althans geen ‘actieve’. „Van Van Noorwegen heb 
ik amper les gehad “, zegt Gerard, „die stuurde me om de 
haverklap naar de kerk om de mis te dienen bij een huwelijk 
of begrafenis.” En Louis kan zich herinneren dat hij met ‘de 
Kittel’ op de zolder van de Martinuskerk uilenballen zocht, 
die dan de dag erop in de klas voor een belangstellend pu-
bliek werden ontleed. 
En zie, aan het eind van de bijeenkomst komen de herinne-
ringen toch nog boven drijven. Wel nog even een gemeen-
schappelijk trauma aan de orde stellen: de schooltandarts, 
een oudere vrouw. „Ik krijg er nog de rillingen van”, gruwt 
Tini, „met dat haarknotje, metalen brilletje en die scherpe 
stem.” Tini geeft een treffende imitatie: „Stel je niet zo aan, 
het doet geen pijn.” Hij kent zelfs haar naam nog, dezelfde 
als van een bekende sterke drank. „Hoe zou het met haar 
afgelopen zijn” ? „Slecht”, merkt Gerard droog op, „ze zullen 
er wel die bessenjenever van gemaakt hebben.” 

Tenslotte
Dan wordt er afscheid van elkaar genomen. Komt er nog een 
vervolg ? Wie weet. Maar om met de legendarische Vera 
Lynn af te sluiten: „But  I know we’ll meet again some sunny 
day.” Tini, Louis en Gerard hebben heel wat van hun leven 
gemaakt, ieder op zijn eigen manier. En dat leven is nog lang 
niet af, want ze hebben nog zat te doen.Toch benieuwd wat 
Louis vanavond gaat koken en voor wie ? En gaat Tini deze 
week nog fietsen met iemand uit Acht ? En Gerard ? „Ik 
pas op heel veel kleinkinderen. God, God, daar heb ik mijn 
handen meer dan vol aan.“

Mannen, houdoe en Jos hartstikke bedankt voor de gastvrijheid, 

Paul Brans

Van links naar rechts: Gerard, Jos, Louis en Tini
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T       E  B D S C R U P U L E U S L L R Z C S S
O      T  E H R T D I H P I L S E E E T B E T B
E       I        T O V E R F P O E D E R D K O I M R O
G      S     O N V G E A E B O D O A R N E N E IJ K
A      T N O V E T M A I S F G E A O R N N K K
N      I E R E L R P R T L A D L M N F E T M E
K      E E A R L A Z H O L R G K A A I N M U N
E      F    L R S C L C I S F E E N U R E W O Z P
L      O K I T T I I S E B E N V A S T A L I O
IJ     U U U E W L L D R N Y R G R R S T E E O
K     D   N M E A A N A A R K R E T A W E N K T
IJ     E S G N H S P R O E I E N G E L R N L J
R     R T K D U M P W E R K Z A A M H E I D E

De overgebleven letters vormen een MANIER

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 december 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 ’MUDVOL’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Mieke van de Wijgert
Molvense Erven 63a, Nuenen

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

 Pagelaan woordzoeker 
december 2022

ALGEBRA GEREFORMEERD RANONKEL TOERFIETS
BETON GEWICHTSDEEL SCRUPULEUS TONEELKUNST
BINNENWATER GRIP SITE TUNER
BOKKENPOOTJE HALSSLAGADER SMET VERFPOEDER
CAPABEL HONORARIUM SPROEIEN VERLIEFD
CEMENTMOLEN HOOFDKUSSEN STIEFOUDER VERSTEEND
DILLE KNAL STRAATLENGTE WATERKRAAN
DOEMA LARVE STRIJKMUZIEK WERKZAAMHEID
DRAMA NANNY TEGEL WRANG
DUMP OVERZIEN TOEGANKELIJK ZERK
FOREL PILS  
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Ontspanningsyoga,
de innerlijke reis

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


