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Overgang naar een nieuw 
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feestdagen
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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

een afscheid
precies

zoals u het wilt

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

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

Anita Vos-van de Voort
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van de Redactie
Nog enkele dagen en het is Kerstmis. De kerstboom staat al opgetuigd te 
pronken en geeft een sfeervolle verlichting in onze huizen. Als de laatste 
voorbereidingen zijn getroffen en daarna de rust is weergekeerd, gaan 
we van alles maar vooral van elkaar genieten. Dus beste wijkbewoners:
warme, gastvrije, gezellige kerstdagen!

Na die feestdagen gaan we ons klaarmaken voor de jaarwisseling. We 
bakken oliebollen en doen ons best om het  oude jaar zo goed mogelijk 
af te sluiten en het nieuwe bedaard te beginnen. Dus evenals vorig jaar 
niet met harde vuurwerkknallen. Onze huisdieren, vele landgenoten 
en niet te vergeten de gevluchte Oekraïners die hier hun onderkomen 
hebben gevonden zullen dat waarderen, want vooral voor die laatste 
groep zouden die knallen angstige associaties oproepen. Dat willen we 
niet, want wij wensen iedereen: een liefdevol, gelukkig, gezond en vredig 
2023 toe!

Dat het een rustig jaar mag worden en dat we niet , zoals afgelopen jaar, 
door crisis na crisis worden overvallen. Al die crises hadden en hebben 
invloed op ons dagelijks leven. Helaas nemen we ze allemaal mee het 
nieuwe jaar in want er zijn hele taaie, langdurende toestanden bij, die 
niet zomaar op te lossen zijn. Maar laten we positief blijven en proberen 
het komend jaar al deze noodsituaties het hoofd te bieden en er samen 
een goed jaar van maken.  

Veel leesplezier!

33

Een winterse kerst?
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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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Natuurwerkochtenden Wasven
Natuurbeheer is vaak ‘n terugkomende werkzaamheid om uiteindelijk een bepaald doel te bereiken, 
zoals een bloemrijke berm of kruidenrijk hooilandje proberen te realiseren. Een poel niet helemaal dicht te 
laten groeien, of het knotten van wilgen. Knippen van hagen en het bestrijden van exoten;
allemaal natuurklussen.
De Natuurwerkgroep is elke 1e en 3e zaterdagochtend actief bezig met een aantal enthousiaste natuurvrijwil-
ligers in de Tongelrese natuur.
Lekker actief bezig zijn in de eigen leefomgeving is gezellig en zeker zo gezond in de buitenlucht.
We werken om biodiversiteit te behouden en zelfs te vergroten in dienst van de natuur.
Zaterdag 3 december zijn we met de groep actief geweest met het terugknippen van berkenopslag en het 
zeisen van gras en braam langs de Lorentzvijver in de Celebeslaan.
Door dit soort werkzaamheden maken we ruimte voor andere soorten planten, zoals wilde orchideeën, struik-
heide en dopheide die daar nu al groeien.
Mooi is dat je resultaat ziet na verloop van tijd.  
Tijdens dit soort ochtenden leer je bijvoorbeeld zeisen, 
planten en beestjes herkennen.
Geweldig toch? 
Wil je ook eens proeven aan het buitenwerken in de na-
tuur? Je bent van harte welkom.

Foto`s Patrick Spruytenburg
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Maandag 28 november jl. heeft Johan voor de laatste keer onze wijkbla-
den afgeleverd. Sinds wij in mei 2017 met ons vernieuwde formaat over 
zijn gegaan naar Drukkerij Allcolor in Eersel heeft hij gezorgd dat wij altijd 
op het afgesproken tijdstip onze wijkbladen konden gaan sorteren per 
bezorger. Snel uitgerekend heeft hij dat zonder een keer te verzuimen 63 
keer gedaan. 

Nu hij inmiddels ruim 80 jaar is, heeft hij besloten dat het mooi geweest is 
en het tijd is voor andere dingen zonder al te veel verplichtingen.

Johan, namens de werkgroep van “Rond ‘t Hofke” bedankt en we wensen 
jou samen met je vrouw nog heel veel mooie jaren toe.

Laatste rit van Johan van der Meeren, de chauffeur 
van Allcolor
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de wisselpen door
Liduïne van Baars

Er is me gevraagd om 
een stukje te schrijven 
voor de ‘wisselpen’; 
heel erg leuk natuur-
lijk!
Graag stel ik me voor. 
Ik ben Liduïne van 
Baars, ik woon in België 
in een heel oud hoe-
vetje maar heb mijn 
Yogastudio, WORLDYO-
GA, op Sectie-C in Ton-
gelre. Mijn hele leven 
al blijf ik vervlochten 

met Tongelre, Eindhoven. Anders gezegd, het loopt 
als een rode draad door mijn toch wel, al zeg ik het 
zelf, een heel bijzonder en uitzonderlijk leven.
Toen ik nog een baby was zijn mijn ouders in Eindho-
ven gaan wonen op de St. Bonifaciuslaan, boven de 
zaak van mijn vader, de Etos. Dat was toen een krui-
denierszaak. Mijn jongste zusje is hier ook geboren. 
Ik heb op de basisschool ‘De Wilakkers’ in Tuindorp 
gezeten, en heb vanaf dat ik een kleutertje was bij de 
turnvereniging ‘ONA’ gezeten, samen met mijn grote 
zus. Ondanks dat ik nog zo klein was heb ik aan deze 
tijd in Eindhoven veel hele goede herinneringen.
Heel wat plekken in Nederland en erbuiten heb ik 
daarna mogen leren kennen, van Egmond aan Zee tot 
aan St. Gallen in Zwitserland. 
Mijn oudere zus is in Eindhoven gaan studeren toen 
ze 18 jaar oud was en tja, wat is er nu leuker dan 
uitgaan in Eindhoven samen met je grote stoere zus. 
Daardoor leerde ik Eindhoven weer op een andere 
manier kennen, uitgaan was echt een feest hier.

Jaren later ben ik zelf in Eindhoven op de Design 
Academy gaan studeren in de richting ‘Identity’, een 
richting die grenst aan modeontwerp en het ont-
werpen van wat de mens het dichtst omringt. Het 
was precies wat ik wilde, al kreeg ik vaak te horen 
dat mijn ontwerpen wel erg theatraal waren. Ik ben 
afgestudeerd en daarna naar Amsterdam verhuisd. 
Het was een leerzame tijd op de academie en heb in 
die tijd heel wat jaartjes op verschillende plekken in 
Tongelre gewoond. Ik leerde mijn grote liefde Paul 
van Kempen kennen, die toen aan de TU Eindhoven 

voor architect studeerde, waardoor ik weer terug-
keerde naar Eindhoven, Tongelre. Inmiddels zijn we 
vorig jaar getrouwd. 
Een andere rode draad in mijn leven is dans, mijn 
ware passie. Allerlei vormen van ballet heb ik beoe-
fend, klassiek, op spitzen, modern en jazz. En vanaf 
mijn 12e zelfs bijna dagelijks. Dat betekende altijd 
dat ik na schooltijd, en later toen ik ging studeren na 
afloop van een lesdag, met de trein naar dansrepeti-
ties en -lessen of naar balletoptredens ging. Hier heb 
ik enorm van genoten en op het podium voelde ik me 
als een vis in het water. Ik werd gelukkig van steeds 
weer op een andere plek een voorstelling te geven, 
de energie van het publiek te voelen en te genieten 
van het applaus na afloop. 

In Eindhoven werd ik gevraagd om te gaan dansen 
voor een theatergroep. Dit was de start van optre-
dens in het buitenland, toen nog vooral de Benelux 
en Duitsland. Heerlijk was het om te reizen en de 
mogelijkheden van iedere speelplek opnieuw te 
verkennen en te benutten in onze dans. Het was een 
lieve bijzondere groep meiden. Een tijd waarin mooie 
ervaringen en verhalen van mijn leven zich op begon-
nen te bouwen. Een leven van steeds meer reizen en 
vaker verblijven in hotels. 
Naast mijn drukke werk als freelance-ontwerper 
bleek dat alles na een paar jaar wel erg veel werd.  Er 
zijn tijden geweest dat ik nachtenlang, soms zelfs na 
de optredens, enorme kroonluchters, wandlampen 
en andere armaturen aan het lassen was en ik grote 
weefsels van bewerkte stukken glas aan het maken 
was voor in de kroonluchters. En nachten dat we, 
mijn man en ik, nog ‘even’ na een voorstelling, ergens 
in het land deze enorme kroonluchters, waarvan 
de grootste toch wel zo’n 2 meter doorsnee waren, 
op gingen hangen. Soms tollend van vermoeidheid 
op hoge steigers wiebelend en al. Ik ben zelfs een 
keer van een 6 meter hoge steiger afgeduikeld haha, 
gelukkig zonder me te bezeren.

Ook weer een hele mooie tijd, maar deze periode 
vroeg wel om een keuze te gaan maken, want ook het 
aantal optredens rees de pan uit. Ik ben voor het op-
treden gegaan, want voor ontwerpen, zo zei ik toen, 
moet ik maar zorgen dat ik de flexibiliteit van geest 
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de wisselpen door
Liduïne van Baars

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.

blijf 
houden om dat weer 

op te gaan pakken als mijn lichaam het dansen en 
reizen niet meer aan zou kunnen.
Korte tijd later werd ik gevraagd bij een ander gezel-
schap, ‘Close Act Theatre’. Een gezelschap dat voor-
stellingen voor grote buitenlocaties maakt, tussen 
het publiek. Het publiek is onderdeel van de voorstel-
ling en wordt van hot naar her bewogen. We waren 
toen een klein steltentheater gezelschap en waren 
nog vooral alleen op Noord-Europa gericht waar ik op 
dat moment de dansrollen had.
Korte tijd later heb ik het ook ‘hogerop’ gezocht, op 
de stelten dus. Wat een heerlijke ervaring om de 
vertraging van bewegingen te voelen op stelten. 

Al snel groeide ”Close Act” uit tot een groot gezel-
schap met spectaculaire voorstellingen en gingen 
we met onze grote voorstelling ‘Malaya’ voor de 
eerste keer optreden buiten Europa in de Braziliaan-
se stad Belo Horizonte, op een enorm groot plein. 
Deze bruisende stad met zijn energieke, positieve en 
uitbundige bewoners hebben ons een voorstelling 
laten ervaren die ik nooit meer vergeet… Ik bijt in 
deze voorstelling de spits af met, in volle vaart op 
stelten door het publiek te gaan. In dit geval een weg 
banend door 40.000 Brazilianen naar het midden van 
de speelplek. Als ik er alleen al aan denk, krijg ik weer 
kippenvel, hoor en voel ik de intense energie van het 
gejoel en applaus. Ik weet nog dat in mijn opkomst 
de tranen over mijn wangen rolden, het was zo’n 
intense en mooie 
ervaring… 

Ook is het bijzonder dat we hier in Eindhoven nog 
een keer ‘Het Theater Seizoen’ hebben mogen ope-
nen met deze voorstelling. Een leuk detail is dat een 
foto van mij toen voorop de UITkrant van Eindhoven 
stond, dezelfde foto heeft op grote banners gestaan 
die langs alle grote wegen in Taipei (Taiwan) aan de 
lantaarnpalen hingen, best hilarisch. We speelden 
een week lang iedere avond de voorstelling op het 
terrein naast de schouwburg. Wat was dat leuk en 
beregezellig, een keer een ‘thuiswedstrijd’. Dit met 
mijn man als kok, (hij is écht een hele goede kok), die 
het hele gezelschap en alle mensen daaromheen, van 
technici tot muzikanten en spelers, voorzag van de 
lekkerste en gezondste maaltijden.

Daarna kwamen er natuurlijk meer en nóg grotere 
‘spektakels’ die we altijd gezamenlijk maken. Veel re-
peteren dus en met steeds grotere attributen. Al het 
materieel voor de voorstellingen wordt dan meege-
nomen met onze grote trailer, soms met extra busjes 
en bakwagens. Dat bouwen we altijd gezamenlijk op 
en af, iedere voorstelling weer opnieuw. We hebben 
zelfs alles van sommige voorstellingen dubbel moe-
ten maken, omdat de cargo soms maanden weg is 
om op een speellocatie te geraken. Van het binnen-

land van Colombia, naar Shanghai in China, 
of naar het prachtige Mexico of Toronto 
in Canada. Toen in hartje winter waarvoor 
er speciaal winterkostuums zijn gemaakt. 
(Nieuwsgierig?? Kijk wat we allemaal doen 
op Closeact.nl) 

Overal mochten we proeven aan, en genie-
ten van, de soms echt wel heel verschillende 
culturen en hun gebruiken. 
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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  

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!

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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Overal mochten we de sfeer om daar op te treden 
meemaken. Te veel verhalen en ervaringen om zo 
maar even te kunnen delen. Ik zou er een boek over 
kunnen schrijven. (Er is ook een heel dik boek over 
ons gemaakt). We waren in ieder geval steeds vaker, 
verder, en dus ook langer weg en ik verlangde ernaar 
om op al deze vliegvelden en hotelkamers mijn eigen 
training en ontspanningsmoment te hebben en dat 
ik gewoon even van mezelf kon zijn. Ik ontdekte de 
kracht van yoga en heb toen direct een Yogaopleiding 
gevolgd.

Dit heeft mij enorm geholpen om zonder blessures 
door te gaan en energiek te blijven. Ondanks dat je 
in een reizend gezelschap natuurlijk nooit echt alleen 
kunt zijn, gaf yoga mij dat moment wel. 
Ik werd al snel gevraagd om yogales te gaan geven 
in Eindhoven, wat ik ook heel wat jaartjes naast het 
reizen gedaan heb en nog steeds doe. Ik heb nog veel 
opleidingen gevolgd over verschillende vormen van 
Yoga en besloot mijn eigen yogaopleidingen te gaan 
schrijven die ik de eerste jaren in België verzorgd heb, 
maar inmiddels in mijn eigen studio geef. Dat mo-
ment kwam in zicht toen we ons ontwerpatelier op 
Sectie-C, die we toen ook alweer heel wat jaren had-
den, om gingen bouwen tot STUDIO WORLDYOGA. 
Dat was helaas kort voordat Corona zijn intrede deed. 
Maar ik hoor wel van onze leden terug dat ze blij wor-
den in deze toch wel lastige tijden van de mooie en 
warme plek die we ervan gemaakt hebben en vooral 
van de persoonlijke aandacht die we geven. Het is 

voor velen een plek van thuiskomen, ook bij henzelf. 
Een plek waar je niet aan iets hoeft te voldoen, maar 
waar je voelt dat je gewoon mag zijn wie je bent. 

Gelukkig is corona weer wat meer naar de achter-
grond geraakt en kunnen we weer nieuwe ideeën 
uitwerken en mooie initiatieven ontplooien. Ik ben 
onder andere begonnen om nieuwe docenten op te 
leiden voor onze eigen studio. Natuurlijk alleen als 
deze dure tijden het blijven toestaan. Het zijn tijden 
van grote onzekerheden voor veel mensen, ook voor 
ons, maar tegelijkertijd tijden waarin het belangrij-
ker is dan ooit, om goed voor jezelf te zorgen en je 
medemens! Een tijd waarin polarisatie weer plaats 
mag gaan maken voor samenzijn! Hopelijk mag onze 
plek daartoe bijdragen en blijven uitgroeien voor een 
warm thuis voor veel Tongelrenaren. Een plek waar 
ook weer nieuwe verhalen geschreven worden en 
waar veel mooie ervaringen gedeeld kunnen worden. 
Ook weer nieuwsgierig?? Kijk op onze site Worldyo-
ga.eu.

Eindhovens gemengd zangkoor Donjo is op zoek naar nieuwe leden, 
vooral sopranen en bassen.
Donjo werkt momenteel met veel enthousiasme aan een uniek pro-
ject, waarin liedjes over Eindhoven centraal staan. Het is een eigen 
productie, met teksten van de Eindhovense dichter Ruud van Neer-
ven op muziek van componist/arrangeur/dirigent Gerard de Graaf.

Donjo, in 1970 opgericht in Eindhoven en sinds 2008 onder leiding 
van Gerard de Graaf, is een enthousiast en gezellig zangkoor met 43 
leden. De repetities zijn op donderdagavond van 20.15 tot 22.00 in 
wijkcentrum FAB28 aan de Fabritiuslaan 28 (Stratum). Geïnteres-
seerden zijn van harte welkom om een repetitie bij te wonen; stuur 
een mail naar bestuur@donjo.nl.

Meer informatie: www.donjo.nl.

Gemengd koor Donjo zoekt nieuwe leden voor uniek 
Eindhovens project
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

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

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

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Te zwaar werk om te zagen
Het is weer winter en in deze periode was het zo dat 
boeren het winterwerk deden rond de boerderij, of 
langs de landerijen.
Sloten opschonen, heggen leggen en vlechten, maar 
ook hakhout zagen. Dat is het afzetten, afzagen 
van boompjes, zoals elzen, berken en eiken. En het 
knotten van bomen zoals wilg en es. Dat hout was 
zijn geriefhout. Hout voor de kachel, weidepalen, 
gereedschapsstelen, bonenstaken en het dunne spul 
ging op de mutserd en was voor de bakoven, of werd 
als rijshout gebruikt. Knotten deed de boer ongeveer 
om de 3 tot 5 jaar, vooral de wilgen. Het terugzagen 
van zijn hakhoutopstanden, zijn geriefbosjes, om de 
10 tot 15 jaar. Als de boer langer zou wachten werd 
het hout te dik en was het al een stuk moeilijker en 
zwaarder werk om het om te zagen. Het was toen nog 
veelal het hand- en sjouwwerk.

                                                
Laatst zag ik een item voorbijkomen op Facebook, 
met een advertentie uit 1894 van een notaris E. de 
Kuijper uit Eindhoven, waarin werd aangekondigd:  
publiek verkoopen van 3 hectaren goedgewassen 
schaarhout in opdracht van Heer Jhr. Smits van Eckart 
Te Tongelre in de Bochten. Met schaarhout wordt 
hakhout bedoeld dit wordt verder beschreven in de 
katholieke Encyclopaedie

Eikenschors voor leerlooierijen
Er waren ook speciaal aangelegde eikenhakhoutbos-
jes en eikenhakhoutwallen. Daar werd het eikenhout 
gezaagd voor de schors (Run). De schors werd aan de 
leerlooierijen verkocht. De plantaardige looistof die 
het bevat, maakte de huiden houdbaar. Eikenhout 
was zonder de schors ook zeer goed brandhout voor 
de kachel. Mooie rechte stammen liet de boer wel 
staan, want die konden ooit nodig zijn voor renovatie 
van de boerderij of zijn opstallen, of werden voor dat 
doel verkocht.

Wegkruipholtes voor kleine zoogdieren
Die hakhoutbosjes waren vaak kleine veilige plekken 
voor heel veel soorten insecten, vogels en dieren. Ze 
lagen vaak tussen de weilanden en akkers. Eilandjes 
met bomen eigenlijk. De knoestige stobben die in 
de tientallen jaren waren ontstaan door het steeds 
opnieuw terugzagen, waren nestgelegenheden en 
wegkruipholtes voor kleine zoogdieren, zoals muizen 
en wezeltjes. Op open gezaagde stukken konden 
kruidachtigen groeien en bloeien, waar weer insecten 
van profiteerden. Het waren luwe slaapplaatsen voor 
ransuilen en broedplaatsen voor fazant en patrijs.
Vaak lag er om deze bosjes een sloot zodat het vee 
niet de zaak kon kaalvreten.  
 

                  Een oude geknotte es in de Loovelden

Wezenlijk verschil
Door ruilverkavelingen, intensivering van de land-
bouw en stadsuitbreidingen zijn er jammer genoeg 
veel van dit soort bosjes verdwenen wat de biodiver-
siteit deed verarmen.
In Tongelre wordt geprobeerd enkele van dit soort 
bosjes te behouden wat betekent dat er om de zoveel 
tijd gezaagd en gehakt moet worden om deze in stand 
te houden.
 

                           Elzenhakhout in de Zeggen

Dat maakt een wezenlijk verschil voor de biodiversi-
teit in onze leefomgeving.
Kijk maar eens als je gaat wandelen in één van onze 
natuurgebieden. Wellicht kun je zelf hakhoutbosjes of 
hakhout relieken ontdekken.
Fijne kerst en een goed gezond 2023 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Esdoorn WasvenbosEik afgezaagd en opnieuw 
uitgegroeid in de Zeggen
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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.

13

Foto Aleks Veldhoen: Mijn model dat de vorige maand op de voorpagina pronkte, kwam in de boom 
achter ons huis om zijn beloning op te gaan vissen in onze vijver.

Foto Hans van de Kimmenade: Herfst in de 
Loostraat

Foto Wendy Sanders: Bij het teruglezen van Rond 
‘t Hofke van juli kwam ik het artikel tegen over de 
bosuilen van Kees van de Grevenbroek. Deze foto 
is gemaakt in het Wasven in de maand mei.



14

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



15

Gezellig in beweging met gratis sportadvies
Bij Eindhoven Sport willen we graag alle Eindhovenaren in beweging krijgen en houden. 55-plussers zijn 
hierbij een belangrijke doelgroep. Je bent nooit te oud om te bewegen maar soms kan het lastig zijn om een 
passende sport- of beweegactiviteit te vinden. Daarom biedt Eindhoven Sport gratis beweegadvies aan. De 
sportregisseur kijkt vrijblijvend welke sport- of beweegactiviteiten in uw wijk het beste bij uw interesse en 
mogelijkheden past.
 
Wat past bij mij?
De Eindhovense Liesbeth maakte ook gebruik van het gratis 
beweegadvies. Ze wilde graag iets aan beweging wilde doen 
maar wist niet wat en waar. “Ik probeerde een paar lessen bij 
een sportschool maar dat werd niks. Toen ben ik op internet 
gaan zoeken en kwam ik terecht op de website van Eindhoven 
Sport. Sportregisseur Marly dacht met mij mee en gaf mij 
passend beweegadvies. Nu ga ik iedere week naar de gymnas-
tiek in de wijk. Lid zijn van een vereniging, gezellig onder de 
mensen zijn en zo een stok achter de deur hebben om ook te 
gaan bewegen, past veel beter bij mij.”
 
Gratis beweegadvies op maat
Beweegadvies kan gratis aangevraagd worden op eindhovens-
port.nl/sportvraag. Sportregisseur Marly is één van de spor-
tregisseurs die contact met je opneemt. “Wanneer iemand 
bij me terecht komt voor beweegadvies ga ik eerst kijken wat 
er in de buurt allemaal is aan beweegactiviteiten. En dan 
combineer ik dat met waar, in dit geval, Liesbeth naar op zoek 
is, hoe lang ze wil reizen en op welke dagen ze wil sporten. Zo 
ontving Liesbeth bij haar beweegadvies vijf verschillende ac-
tiviteiten in haar wijk waar ze gratis een les kon uitproberen. 
Het is mooi dat ze nu op een fijne plek in beweging is!”

Op zaterdagavond 21 januari geeft het Eindhovens Muziekcollectief een nieuwjaarsconcert. Daarin zetten we 
zes jubilarissen in het zonnetje. De broers Nico en Johan Rombouts zijn allebei 50 jaar lid van het Eindhovens 
Muziekcollectief en haar voorgangers (in dit geval de PTT-harmonie). Met Antoine Dirkx, Rens van den Heuvel, 
Peggy Smulders en Marja van de Berk vieren we hun 25jarig lidmaatschap. Er zal een vertegenwoordiger van 
de Brabants Bond voor Muziekgezelschappen (BBM) aanwezig zijn om de bijbehorende versierselen te over-
handigen.
Het concert vindt plaats in Wijkcentrum Blixems, Ouverture 2, 
5629 PV, Eindhoven
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Toegang is gratis.
U bent van harte welkom op 21 januari.

Eindhovens Muziekcollectief zet jubilarissen in het 
zonnetje
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Basisschool de Boog
Van 7 november tot en met 11 november was het op school de week van 
de duurzaamheid. 
In die week mochten wij met de groepen 4 een uitstapje doen naar de 
milieustraat. We zijn meteen in de ochtend met auto’s vertrokken naar de 
milieustraat, waar we een rondleiding kregen en uitleg over het scheiden 
van afval. Het viel ons op dat ze bij de milieustraat écht alles scheiden, we 
zagen hout, puin, en glas, maar ook kleding, matrassen en batterijen. We 
leerden dat batterijen niet bij het gewone afval weggegooid mogen wor-
den, want dan kunnen ze ontploffen in de vrachtauto. Toevallig waren we 

in deze weken ook batterijen aan het inzamelen op school, om ze gescheiden weg te kunnen gooien. Nu weten 
we ook waarom dat belangrijk is. 
Aan het einde van het uitstapje gaven de mensen van de milieustraat ons een opdracht mee: Knutsel een 
monstertje van afval. De leukste, mooiste en gekste monsters winnen een prijs. Kijken jullie mee naar onze 
coole monsters?
Groetjes groep 4A en groep 4B van basisschool De Boog. 

Basisschool ‘t Karregat
Wat hebben we de afgelopen weken weer veel mooie 
dingen gedaan op SALTO-basisschool ‘t Karregat. 

Zo hebben bij de rijke schooldag kinderen van de 
onderbouw meer over emoties geleerd aan de hand 
van het boek ‘de kleurenmonsters’ en hebben ze 
de natuur ontdekt tijdens het buitenbengelen. De 
groepen 4 t/m 8 hebben zelf knuffels gemaakt met 
een naaimachine en geoefend met bodypainting. 
De kinderen uit de bovenbouw hebben hun grenzen 
verlegd in een klimhal.

De samenwerking met een muziekschool is in volle 
gang. Zij zijn nu ook bij ons in de school gevestigd. 
Een groot aantal kinderen is wekelijks na schooltijd 
bezig met het leren bespelen van een instrument of 
met zang. Ook zijn er 30 keyboards aangeschaft om 
elk jaar de kinderen uit groep 6 keyboard te leren 
spelen. Muziekles is zo toegankelijk voor iedereen.

Daarnaast is de Karrewacht op volle sterkte. Dit is 
een initiatief vanuit een leerling uit groep 8 om de 
pleinwacht te ondersteunen. Met echte sollicitatiege-
sprekken en proefperiodes zijn de eerste contracten 
ondertekend. Op verzoek van de Karrewacht zijn er 
uniformen en portofoons aangeschaft.

In de komende periode staat SALTO-basisschool ‘t 
Karregat weer veel moois te wachten. Al dit moois is 
te volgen op onze Facebook en LinkedIn pagina. 

Onze visie wordt in alle vlakken doorleefd.
 ‘t Karregat, zin in leren en worden wie je bent: we 
doen het samen.
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Duurzaamheidsdag Quest 
Op dinsdag 14 november vond de eerste projectdag van het vak Quest plaats voor al onze brugklasleerlingen. 
Binnen het vak Quest, een vak waarin leerlingen onder andere onderzoeksvaardigheden leren, werden de 
leerlingen ondergedompeld in het thema duurzaamheid. De leerlingen kregen de opdracht om een product 
of handeling te bedenken waardoor hun omgeving op korte termijn verduurzaamd of groener zou worden. 
Rik Thijs, wethouder van klimaat, energie, grond en vergroening van de Gemeente Eindhoven, opende de 
projectdag door de leerlingen toe te spreken en het doorknippen van een groen lint. In de ochtend volgden 
de leerlingen 2 workshops, waarvan ze o.a. een rondleiding kregen door de 
tuinen van Groendomein Wasven. ‘s Avonds kwamen ouders en familieleden 
naar school om naar de verschillende pitches te luisteren. Winnaar werd de 
‘verzamelbak’: schoolspullen die je niet meer nodig hebt ( pennen, potloden, 
een geodriehoek) kun je hierin doen. Heb je iets nodig? Grabbel dan eens in 
die bak. 

OPEN DAG
Za. 28 januari 2023

INFOAVOND 
GYMNASIUM
Do. 2 februari 2023

MINILES
Wo. 8 februari 2023 

AANMELDEN
6 t/m 9 maart 2023

Meer informatie op
www.welkom-lcl.nl

havo, atheneum 
en gymnasium

ZIEN WIJ 
JOU
KOMEND 
JAAR BIJ 
ONS OP 
SCHOOL?
Lorentz Casimir Lyceum.
Ziet je staan, daagt je uit.

Adv. Zo Nuenen_100x140mm.indd   1Adv. Zo Nuenen_100x140mm.indd   1 15-11-2022   15:4515-11-2022   15:45
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FIJNE KERSTDAGEN, 
Allemaal en de 
allerbeste wensen
voor ‘t nieuwe 
jaar!

OSTBAR +
KITCHEN OP.SECTIE.C

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

Zondag 27 november heeft de Trendy Closet Sale plaatsgevonden 
bij Juuts op het bedrijventerrein Sectie-C in Tongelre.

Het was een geslaagde middag. We willen graag alle aanwezigen 
bedanken. We vinden het belangrijk om kleding een 2e leven te 
geven. De overgebleven kleding doneren wij aan De Kledingbank 
Eindhoven.

We hopen in de zomer een nieuwe Closet Sale Sum-
mer Edition te organiseren. Ben jij erbij? 
Voor de laatste informatie kan je ons volgen via onze 
sociale mediakanalen.

Instagram: @juutssectiec
Facebook: @juutssectiec

Juuts closet sale



 ‘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

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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Uitgeboerd

In de vijftiger jaren speelde mijn kinderleven, met de 
nadruk op speelde, zich af in en rond de Loostraat. 
Ik verkende de Looveldjes en ging op ‘avontuur’ in 
de Bochten. Ik leerde in de Loostraat fietsen op een 
doortrapper, de rem was de dikke boom voor de 
boerderij van Joosten. Meerdere boerderijen maak-
ten de Loostraat tot een straat waar paardenvijgen en 
moddersporen niet vreemd waren.
In die tijd was ik bevriend met Cisca Gevers. Dat 
bracht me vaak op de boerderij van Toontje Gevers. 
Met hen ging ik mee om op een veld in de Loostraat 
aardappels te rooien. Met z’n allen door het zand 
kruipen, piepers rapen en in een ijzeren mand 
gooien. Ik zat boven op de hooiwagen als vanaf de 
Looveldjes het hooi binnengehaald werd. Zo boven 
op dat hoog opgetaste hooi was het gemakkelijk om 
een appeltje te pikken van de bomen langs het pad. 
De ‘Belze knol’ stapte rustig voort terwijl ik dat zure, 
maar heerlijke appeltje oppeuzelde. Ik ging ook met 
Marinus Linders op de platte wagen naar zijn land 
in de Bochten. De uitroep van Marinus ‘hou je eigen 
vast’ was voor het paard het sein om aan te lopen. 
De terugweg naar het boerderijcafé van Marinus 
kon het paard blindelings vinden. Dat was misschien 
ook maar goed want Marinus had vaak geen kouwe 
thee in zijn drinkkruik. Op de velden zag je de boeren 
achter de ploeg lopen, of op de maaimachine, getrok-

ken door het paard, zitten. De koeien stonden in de 
wei en ’s morgensvroeg hoorde je dat een boer de 
volle melkbussen op een platte wagen slingerde. Hij 
stuurde zijn paard en wagen met de volle melkbussen 
naar Campina.
Helaas, de boer verdween uit Tongelre, uit de 
Loostraat, uit de Bochten en van Urkhoven. Het 
moest allemaal groter. Meer koeien, meer varkens, 
meer kippen, meer grond. In plaats van bieten, 
aardappels en graan schoten de nieuwe woonwijken 
uit de grond. Muschberg, Geestenberg, de Karpen. Ze 
gedijden goed op de Tongelrese grond. De boerenpa-
den werden vernield met een laag asfalt en de knot-
wilgen veranderden in lantaarnpalen. Dat boerenpad 
is nu in twee opzichten weg. Zelfs de Boerenleenbank 
gumde de boeren uit zijn naam.
O ja, er staan nog wel boerderijen in Tongelre, maar 
ze zijn verbouwd tot luxe villa’s. De beerput is een 
luxe jacuzzi geworden, waarin de bewoner ligt te 
bubbelen en waar eerst de Fendt tractor stond, staat 
nu een P.C. Hoofttractor, ofwel SUV.
Niet alleen de agrarische boer verdween uit de Ton-
gelrese straten. De kolenboer werd door het aardgas 
weggeblazen. We zoeken naar nieuwe energie, wind 
en zon. Het zijn elementen waaraan de Tongelrese 
boer bloot stond. De groenteboer laat zich groen-
tespecialist noemen. Hij heeft in zijn greenshop in 
alle seizoenen alle groenten uit de hele wereld. Onze 
Tongelrese boer at bonen in de bonentijd, sla als die 
in zijn moestuin stond en boerenkool als de vorst 
erover was gegaan. We hebben onze boer in het 
museum gezet. Onze kinderen kunnen nu naar de 
Genneper Parken waar ze in een nostalgische boer-
derij kunnen zien dat de boer voor ons eten zorgt en 
Albert Heijn slechts het eindstation is. Zijn we onze 
boeren dan vergeten? 
Nee, in geen geval. Bij wedstrijden van PSV hoor je 
rond de voetbalwei: ‘boeruh, boeruh’!

Tini Gilsing
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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 20 januari 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

’Roma’ (2018) is een prachtige sfeerfi lm over het leven 
van een gezin uit de middenklasse in de wijk Roma in 
Mexico Stad. Het laat ook de sociale en economische 
contrasten zien van Mexico in de jaren ’70. 
Won de Oscar voor beste fi lm én beste buitenlandse 
fi lm, een unicum.

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

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 5 en 19 januari 2023. 
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.

Winnaars Meesterbrein september 2022
Stevies Eyes

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.

KOM 
JE 

OOK?

22
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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 20 januari 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

’Roma’ (2018) is een prachtige sfeerfi lm over het leven 
van een gezin uit de middenklasse in de wijk Roma in 
Mexico Stad. Het laat ook de sociale en economische 
contrasten zien van Mexico in de jaren ’70. 
Won de Oscar voor beste fi lm én beste buitenlandse 
fi lm, een unicum.

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

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 5 en 19 januari 2023. 
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.

Winnaars Meesterbrein september 2022
Stevies Eyes

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.

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

ook na de feestdagen!
De feestdagen zitten er weer op. Dus is het slim om ook in het nieuwe jaar te 
bedenken wat je nu met je haar gaat doen. 

• 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

- 400 gr. kruimige aardappelen
- 1 ui
- 1 teen knoflook
- 1 el. olie
- 600 ml. groentebouillon ( van 
tablet)
- 200 ml. slagroom
- 100 gr. crème fraîche
- zout en peper
- 1 à 2 tl. Wasabi pasta (paste)
- scheutje citroensap
- 100 gr. gerookte zalm in repen
- 50 gr. gedroogde cranberry’s

Bereiding

1 De aardappelen schillen en in stukken snijden.
2 De ui schillen en in kleine stukjes snijden.
3 De knoflookteen schillen, halveren en hiermee een soeppan insmeren.
4 De olie in de pan verhitten en hierin de ui glazig fruiten.
5 De aardappelen en groentebouillon toevoegen en in 25 à 30 min.
    zacht laten koken.
6 De aardappelen in de bouillon met een staafmixer pureren en de 
slagroom langzaam toevoegen. 
7  Weer verhitten en de crème fraîche toevoegen.
8  Op smaak brengen met zout, peper, wasabi en klein scheutje citroensap.
9  Als laatste zalm en cranberry’s toevoegen.

 

Eet smakelijk en voor iedereen een Gezond 
en Gelukkig 2023 !                    

Clasine Batenburg

Aardappelsoep met Gerookte Zalm en Wasabi.

Hallo. Ik help je graag 
jouw natuurlijke weg 

te vinden.

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

Heb jij klachten, waarbij voeding
je wellicht kan helpen?

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

info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl
joycekosnatuurvoedingskundige.nl  
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activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Wij wensen iedereen een heel goed en gezond 2023! Zaterdag 7 januari vanaf 16.00 
uur willen we graag gezellig het nieuwe jaar inluiden door samen te toosten en te 
proosten. Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie over de activiteit en eventuele kosten zie website www.orkacentrum.nl

Een gelukkig nieuw jaar!

Planning activiteiten januari

Nieuwjaarsreceptie Za. 07 jan. 16.00-18.00 Gezellig samen het nieuwe jaar inluiden

Cook4U Wo. 11 jan. 19.00-22.00 Inschrijven via info@orkacentrum.nl

Bingo Vr. 13 jan. 20.00-22.00 Inschrijven via info@orkacentrum.nl

Repair café Za. 14 jan. 13.00-16.00 Kapotte apparaten laat ze maken

Troep troopers Za. 14 jan. 10,30-12.15 Meelopen kan en mag altijd

Taarten van Karin Wo. 18 jan. 13.30-16.30 Inschrijven via info@orkacentrum.nl 

Vorka: De kookworkshop Wo. 25 jan. 17.00-20.30 Inschrijven via info@orkacentrum.nl  

Troep troopers Za. 28 jan. 13.30-15.00 Meelopen kan en mag altijd

    

Orkadance(breakdance) Vr. wekelijks 18.00-19.00 Lekker bewegen

Orka Ontmoet Wo. wekelijks 12.00-14.00 Inschrijven via info@orkacentrum.nl 

Bakske doen Do. wekelijks 19.30-22.00 Gezellig samen bakske koffiedrinken 

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

Senioren biljart Di&Do wekelijks 13.00-16.00 Gezellig biljartje doen! Loop eens binnen
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Jaarplanning januari t/m juni 2023 
Op deze flyer staat het programma voor het eerste halfjaar bij Activiteitencentrum Orka. 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.orkacentrum.nl of op onze Facebook Activiteitencentrum Orka. 
Mocht u vragen hebben kunt u een mail sturen naar info@orkacentrum.nl of bellen naar 06-53797337(bij geen gehoor spreek 
de voicemail in en wij bellen u z.s.m. terug). 

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden laat het ons weten zodat we een afspraak kunnen maken en kijken wat het beste past. 
Dit kan via mail, telefoon of spreek iemand aan als je bij Orka bent. 

Voor activiteiten die aangegeven zijn met * graag inschrijven via info@orkacentrum.nl.  
Voor alle overige activiteiten, mail voor meer info naar info@orkacentrum.nl zodat we je in contact kunnen 
brengen met de organisator van deze activiteit. 
Graag in de mail vermelden voor welke activiteit u zich aanmeld en met hoeveel personen. 

Weekactiviteiten 
Activiteit Dag Tijd Bijzonderheden 
Orka ontmoet* Wo 12.00-14.00 Gezellige lunch voor maar € 4,50 pp.  
Bakske doen Do 19.30-22.00 Samen een bakske koffie drinken en bijkletsen met wijkgenoten. 
Wandel workout Do 10.45-12.00 Mee wandelen € 2,00 p.p. en evt. aansluiten bij lunch € 3,50 p.p. 
Senioren biljart Di/Do 13.00-16.00 Zin in een potje biljart? Kom een keer kijken of je het leuk vind. 
Orka dance (Breakdance)  Vr 18.00-19.00 Voor de jeugd van 4 tot 13 jaar.  
Shuffle dance  Ma 20.00-22.00 Bepaalde dansstijl. Zie voor meer info you-tube.  
Taal café Di 09.30-11.00 Vrij inloop. Op spelenderwijs Nederlands leren. 
Qigong Di 19.00-20.00 Vorm van Yoga. 
Kun Tao Di/Do 19.30-22.00 Verdedigingssport. 
Sahaja Yoga Di 19.30-21.30 Vorm van Yoga.  

 
 

 

Jaarplanning januari t/m juni 2023 

Maandactiviteiten: 

Activiteit Dag Tijd Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Kosten 
Bingo* Vr 20.00-22.00 13 10 10 14 12 09 € 5,00 per kaart 
Muziekavond Za 20.30-24.00  04 04 01 06  Gratis 
Muziekmiddag Zo 14.00-18.00      04 Gratis 
Kinderspeelmiddag Zo 14.00-18.00      04 Gratis 
Cook4U(gasten)* Wo 19.00-22.00 11 08 08 12 10 14 €   7,50 p.p. 
Cook4U kids (koks) Van 17.30 tot 21.30. Kunnen ze ook weer beetje op tijd naar huis. Zie voor meer info onze website. 
Taarten van Karin* Wo 14.00-16.00 18 15 15 19 17 21 €   2,50 p.p.  
Vorka!* Wo 17.30-22.00 25 22 22 26 24 28 € 10,00 p.p. 
Repair Café  Za 13.00-16.00 14 11 11 8 13 10 Gratis 
Troep Troopers Za 10.30-12.00 14 11 11 8 13 10 Gratis 
Troep Troopers Za 13.00-15.00 28 25 25 22 27 24 Gratis 
HCC helpdesk Di 13.30-16.00 10/24 14/28 14/28 11/25 9/23 13/27 Gratis 
HCC sen. academy Di 10.00-12.00 10 14 14 11 9 13 Gratis 

 
Jaaractiviteit 

Activiteit Dag Tijd Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Bijzonderheden 
Nieuwjaarsreceptie Za 16.00-18.00 7      Proosten op 2023. 
NL doet Za 09.30-16.00   11    Oranjefonds. 
Paastocht Ma 11.00-13.00    10   2e paasdag in het park. 

 

Voor meer informatie zie www.orkacentrum.nl 

 

Jaarplanning januari-juni 2023: 
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50 jaar
‘t Karregat

Wie heeft er niet gewoond, of woont er nog? Wat waren de zorgen? De Geestenberg kreeg het Rijkspredicaat 
“experimenteel woongebied”. Toch noemden we de wijk nog “Herzenbroeken”. De tuintjes liepen nog in elkaar 
over. Alleen de oostelijke helft is bebouwd; vanaf de Asberg tot de Broekakkerseweg is nog een lege vlakte; 
alleen de straten liggen er al voor het bouwverkeer. De Heerbaan langs het spoor is nog een streepjeslijn.

Het eerste wijkblad in januari ’73 is een gestencild boekje van 32 pagina’s; een soort jaarverslag van 1972. 
Wijkopbouwers Nico van der Spek en Jan van de Ven klagen over geweigerde subsidies voor onduidelijke 
zaken. Er staan nog geen advertenties in. Telefoonnummers hebben nog 5 cijfers. Van het Karregat zelf zijn de 
funderingen gestort. “Waarom weten wij hier niks van?” Een brief op poten ging naar de Gemeente. Men was 
dus alert op eventuele komende voldongen feiten. Stichtingen, commissies en werkgroepen werpen zich op. Ik 
tel er zo al ’n stuk of tien. De “kerngroep” weet nog niet zo goed raad met haar taak. Wat voor winkels komen 
er in het Karregat? Hoe kom ik in de stad? Waar moet ik naar school? Wie worden mijn buren? Er moet een 
benzinestation op de bult komen! Half februari moet er een bus door de wijk komen! Welke route?

Voorlopig is het ontmoetingscentrum “’t Karregatje” nog in 
pand Heike 32.
Jammer . . . er zijn nog geen straatnaambordjes. Binnen staat 
een telefoontoestel voor algemeen gebruik. Er staan idee-
enbussen, er is een bar, er worden vergaderingen en zelfs 
kerkdiensten gehouden. Ook is er een informatiecentrum 
waar eenieder in- en uit kan lopen met zijn of haar vragen. 
Vooral kan men er met de medebewoners kennis maken. De 
kleuter- en basisschool zitten sinds 1 augustus ’72 voorlopig in 
de Martinusschool aan de Hofstraat of in de Nutsschool aan 
het Tafelbergplein.

Het beheer van het “grote” Karregat moet straks niet commer-
cieel zijn en van de bewoners zelf! Er is nu al een handteke-
ningenactie van een groep verontruste wijkbewoners i.v.m. de 
afwerking van de huizen.  Er heerst pioniersgeest . . . ontegen-
zeglijk.

René Vogels

Januari 1973
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Jeugdhoek

“Bron: www.kerstmarkten.net”
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paulvangemert.nl

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

WIJ HEBBEN GROOT NIEUWS!!

FITTHER VERHUIST!

FITTHER: 
FIT EN THERAPIE 
ONDER ÉÉN DAK

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
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momenten met
Hart, ziel en handen

Kerstmis 2022

De engel, die Maria en Jozef op hun tocht behoedde, 
ging – nog voor hij de herders ging waarschuwen – op 
zoek naar dieren die met Jozef en Maria en het kindje 
de stal zouden delen. De leeuw presenteerde zich als 
koning leeuw; groot, sterk en afschrikwekkend. Maar 
de engel vond de leeuw een veel te grote mond heb-
ben. Hij vond hem veel te arrogant en te agressief. De 
vos bood zijn charmes aan en zijn sluwe streken. Hij 
zou wel wat melk en honing voor het kindje versie-
ren.
Maar ook de vos werd afgewezen; slim maar achter-
baks en niet echt te vertrouwen.
Zo kwam ook de pauw die pronkte met zijn veren, 
de uil die groot ging op zijn wijsheden de nachtegaal 
die zo mooi solo kon zingen….. Maar ze waren niet 
wat de engel zocht. Totdat de engel de os en de ezel 
ontmoette. Die zeiden: wij hebben helemaal niets te 

bieden, we kunnen hooguit met onze staart de vlie-
gen wegjagen bij het kind. Wij zijn maar sukkelaars, 
we kunnen alleen maar wat warmte geven.
‘En toch zijn jullie’, zei de engel, ‘juist jullie net als alle 
andere sukkelaars heel welkom bij het kindje in de 
stal!’ In de stal dus, want in de herberg was voor hen 
geen plaats.
Maria en Jozef, twee mensen ver van huis, twee 
asielzoekers, of misschien wel daklozen, zochten een 
dak boven hun hoofd, een bed, een beetje begrip, 
gastvrijheid en wat warmte. Maar de deuren van de 
huizen en de harten van de mensen bleven ook toen 
al dicht. ‘Wat komen die lui hier zoeken, hadden ze 
maar thuis moeten blijven’.  
En dus was er geen plaats voor hen in de herberg. 
Zodoende werd Hij, God- met- ons, geboren in een 
tochtige stal tussen een os en ezel. Maar deze twee 
gaven wel warmte!

Kerstmis vraagt van ons, mensen van goede wil, 
warmte te geven aan hen die in de kou zijn gezet, om 
de deur van ons hart open te houden voor hen voor 
wie alles gesloten lijkt. Alle mensen van goede wil 
wordt gevraagd alle dagen een open oor en oog te 
hebben voor Gods mensgeworden woord.

Zalig/ gezegende kerstdagen 
en alle goeds voor 2023

Rob Kosterman
Straatpastoraat Eindhoven

31
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van de Geloofsgemeenschap
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CONTACT 
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven. 
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid. 
Twitter: ProtestantEindhoven. 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. 
Telefonisch contact:  Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Protestante kerkdiensten

Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 1 januari       10.00 uur ds. Tjalling Huisman 
Schrift en Tafel
Zondag 8 januari 10.00 uur ds. Marco Luijk  
Jeugdkerk
Zondag 15 januari 10.00 uur ds. Chris Mondt  
Week van het gebed
Zondag 22 januari 10.00 uur ds. Marja van den 
Beld Jeugdkerk
Zondag 29 januari 10.00 uur ds. Tjalling Huisman

 

                             Frederica van Veen

zaterdag 24 december om 19.00 uur
korte kerstdienst met kerstverhaal en bekende kerst-

liederen  na afloop chocolademelk en koffie
zaterdag 24 december om 22.00 uur

thema: De wereld is een wij kerstnachtdienst met be-
kende kerstliederen begeleid door het Fanfareorkest 

Wilhelmina na afloop chocolademelk en glühwein
zondag 25 december om 10.00 uur

kerstmorgendienst met samenzang begeleid door 
piano en cantorij

Zondag 1 januari
Vandaag vieren we een korte dienst van Schrift en 
Tafel, waarin (een deel van) de cantorij onder leiding 
van Marja zal zingen. Het is de zondag van de naam-
geving van het kind van kerst (Lucas 2: 21).

Zondag 8 januari, Epifanie
Classispredikant ds. Marco Luijk gaat vandaag voor. 
Fijn dat we op die manier de verbinding met de classis 
en de landelijke kerk mogen ervaren!

Zondag 15 januari, Epifanie
Vandaag is ds. Chris Mondt weer onze voorganger. Hij 
is emerituspredikant in Eindhoven.
Deze zondag is het begin van de ‘Week van het ge-
bed’. 

Zondag 22 januari, Epifanie
Ds. Marja van de Beld, emerituspredikant uit Vught, is 
vandaag in ons midden als voorganger.

Zondag 29 januari, Epifanie
De zaligsprekingen (Matteus 5: 1 – 12) staan voor 
vandaag op het leesrooster. Het zijn die bijzondere 
woorden van Jezus, waarmee Hij schetst hoe het er in 
Gods nieuwe wereld aan toe gaat.

Naambordje
In de aankomsthal van het vliegveld staan vaak 
taxichauffeurs met een naambordje. Ze komen dan 
iemand ophalen . Een naambordje is een effectieve 
manier om de aandacht te trekken. 
Ik zag een vrouw met een bordje op een stok. Daarop 
stond de naam van een kerk. Ik sprak haar aan; ik zie 
dat u van een kerk bent. Ja ik ben dominee, zei ze. 
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CONTACT 
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris) 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

We komen leden van onze partnergemeente uit 
Oost-Europa ophalen. 
Ik zei dat ik ook dominee ben en luchthavenpastor. 
Toen kwam er een leuk gesprek over hoe zinvol het 
is om ontmoetingen te hebben met mensen uit een 
ander land. Die hebben een andere kijk op de samen-
leving en ook op geloven. En dat is heel inspirerend. 
Het maakt dat je zelf op een veel bredere manier gaat 
kijken. Ik heb haar veel mooie ontmoetingen toege-
wenst. 

Later dacht ik na over dat naambordje. Ik ga niet over 
straat lopen met een bordje op een stok, waarop 
staat dat ik van de kerk ben. Maar op het vliegveld 
kan dat kennelijk wel.

Mirjam van Nie

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.

In onze kerk zijn gedoopt:
Op 20 november Jay en Dex Smit
Op 27 november Peppe van Aart

Op 3 december heeft de uitvaart plaatsgevonden van
Piet Verheijden, overleden in de leeftijd van 95 jaar.

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

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

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl
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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

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

Van dameshoed tot bruidsjapon.
Jan Leijten was dameshoedenverkoper voor diverse firma’s. In 1922 begon Jan voor 
zichzelf en noemde zijn bedrijf Jan Leijtens Mode en gros.  Alleen al in Eindhoven 
waren 12 dameshoedenzaken gevestigd, het was in die tijd ‘booming business’. 
Jan breidde zijn assortiment uit met accessoires voor de bruidsmode. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de klad in de dameshoeden, maar de afdeling bruidsmode 
liep als een trein. Inmiddels waren de vier zonen ook in het bedrijf werkzaam. In 1964 werd afscheid geno-
men van de verkoop van dameshoeden. Men ging zich specialiseren in bruidskleding, communiejurkjes en 
avondkleding onder de naam ‘Création Jolie’. Later werd Leijtens modestoffen begonnen. Voor eigen gebruik 
werden velerlei stoffen verwerkt maar deze werden ook aan derden doorverkocht. Intussen werd de behoef-
te aan een pand waar de 100 personeelsleden onder één dak konden samenwerken steeds groter. Er werd 
een nieuw pand gebouwd in de Hofstraat dat in 1971 werd betrokken.  In 1998 kwam een einde aan 76 jaar 
Leijten dynastie. Dit was voor de familie de zwartste dag in hun bedrijfsleven. In de loop der jaren hadden zij 
honderdduizenden bruidjes gekleed voor de mooiste dag van hun leven!

Het volledige, boeiende verhaal staat in het boek “Tongelre Nog An Toe” bladzijde 88 en 89.

Jan LeijtenHet nieuwe gebouw in de Hofstraat

naaiatelier
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rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten januari

maandag 2 januari Kom in de kas 10.00 – 12.00 uur

zaterdag 7 januari Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 14 januari Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 21 januari Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

Zondag 22 januari Natuurthemamiddag 14.00 – 15.30 uur

zaterdag 28 januari Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

Het is januari en de feestdagen zijn achter de rug. Tijd voor ons en ook voor de natuur om uit 
te rusten. Er zijn dan ook naast de vaste natuurwerk- en klusochtenden weinig activiteiten. Wel 
vindt op 27, 28 en 29 januari de Nationale Tuinvogeltelling plaats. 

Kom in de kas
Lekker in de tuin werken, samen met andere vrijwilligers? Zorgen voor allerlekkerste groentes, granen en krui-
den, 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 schoffe-
len 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.

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 Was-
venboerderij. Wie mee wil helpen is van harte welkom op zaterdag 7 en 
21 januari. We verzamelen zoals altijd bij de Schop. Er wordt gewerkt 
van 9.30 tot 12.30 uur. In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers 
uit de Wasvenbakkerij.

Ben je niet zo van de natuurklussen, maar is timmeren of schilderen je lust en je leven, dan is er rondom de 
Wasvenboerderij ook genoeg voor je te doen. Je bent op 14 en 28 januari welkom voor allerlei onderhouds-
klussen Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Natuur themamiddag
Ook in januari organiseren we weer iets leuks voor kinderen: de Vette Vogel zondagmid-
dag.
We gaan weer van allerlei lekkere dingen maken voor de vogeltjes, zodat je ze kunt lok-
ken naar de tuin. Dan kun je ze goed bekijken. We spelen deze middag ook de vogelquiz 
en kijken of jij kampioen vogelkenner van het jaar wordt. Kom je ook?

De natuur-themamiddag is op 22 januari, in de schop van de Wasvenboerderij. We 
starten om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar, en 
kost € 2,00 per kind.
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Winter in de tuin en nieuwe teeltplannen 
De feestdagen zijn achter de rug. Het ‘normale’ leven is weer 

begonnen. In de tuinderij van het Wasven richten we ons weer 
volop op het nieuwe teeltseizoen.  

 
Zaaien en planten doen we nu nog niet. Daarvoor is het te vroeg. (De 

echte winter begint pas in februari, zeggen ze. Dus dat wachten we maar af.) 
Bij erg nat en koud weer hebben we gelukkig de plastic tunnels en glazen 
kas om in te werken. Daarin hebben we voor de jaarwisseling nog gewassen 
gezaaid, zoals raapstelen, rucola en spinazie. Die groeien traag door het wei-
nige daglicht en de lage temperaturen. Gelukkig is een bijkomend voordeel 
dat ook het onkruid traag groeit. Dus waar we ons in de zomer een slag in de 
rondte werken om het onkruid de baas te blijven, kunnen we er nu na één 
wied-beurt weer weken tegenaan. Best lekker. 
 
Wat niet verandert is ons groentepakket. Samen met de vrijwilligers en de deelnemers blijven we elke vrijdag 
de groenten oogsten voor in onze groentepakketten. (Stiekem komt er best veel van het land in deze perio-
de: boerenkool, aardperen, pastinaken, schorseneren, winterpostelein, veldsla, prei en meer.) Dus die kun je 
gewoon blijven bestellen. (Zie www.wasven.nl/groentepakket) 
  
Naast de zorg voor de groenten, houden we ons in januari ook weer bezig met de vogels! Afgelopen jaar zijn 
we samen met onze deelnemers begonnen met het maken van vetbollen, cupcakes, dennenappels en kopjes 
en schoteltjes met vogelvoer. Dit jaar komen daar nog vogelhuisjes bij. Een mooie klus om druilerige weken 
mee door te komen, en de vogels zijn er blij mee. We hangen al deze prachtige creaties zelf op én verkopen ze 
in onze winkel. Zo kan ook jij meehelpen aan het stimuleren van de biodiversiteit in onze regio. En, hoe toeval-
lig: op 27, 28 en 29 januari is de Nationale Tuinvogeltelling. Haal dus voor die tijd bij ons wat vogelvoer en een 
telformulier (of kijk op de site van de vogelbescherming) en tel mee. 

Streekgevlecht  
Streekgevlecht, dat is de naam van de allernieuwste Wasven Tripel, die 
we samen met de Stadsbrouwerij Eindhoven hebben bedacht om de 
herinnering aan onze afgebrande plataan levend te houden. 
De brand bij onze wereldboom is inmiddels een paar maanden geleden. 
In de tussentijd is er veel gebeurd. Er was verdriet, frustratie en onge-
loof, maar ook actie, onderzoek en hoop. Zoals je eerder hebt kunnen 
lezen, ligt er intussen een prachtig meerjarenplan om onze boom te red-
den. Mede mogelijk gemaakt door de crowdfundingsactie die inmiddels 
bijna 11.500 euro opleverde. De actie is inmiddels afgesloten. Maar het 
herstel van de boom is heel-veel-meerjarenplan. 
Over Streekgevlecht: “Ter ere van de afgebrande wereldboom hebben 
we samen (met Stadsbrouwerij Eindhoven) dit bier bedacht om de 
gedachte en steun aan deze oude plataan springlevend te houden. De 
boom gaat een vlechtstam krijgen vanuit de vele nieuwe scheuten die 
zijn ontstaan. Een vlechtstam creëren kost echter veel tijd. Drink daarom 
deze wonderschone tripel met geduld en liefde. In deze tripel hebben we 
ongemoute Dukato rogge gebruikt.” Deze tripel is te koop in onze winkel, 
en kun je bestellen in onze gasterij. 

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

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

Jan Kemps 70 jaar gildebroeder
Afgelopen 25 november 2022 kon het Sint-Catharinagilde na twee jaar weer een 
Teerdag houden.
Dit is een bijzondere viering, waarvan het ochtendprogramma zich geheel op het 
Catharinahof afspeelt. Het begint met een brunch voor de leden en genodigden. 
Daarna een feestvergadering, waain het gilde een jubilaris mag huldigen, Jan 
Kemps. Voor de oudere Tongelrenaren is hij misschien nog een bekende. 
Jan wordt op 14-jarige leeftijd als pleegzoon opgenomen in het gastvrije gezin 
van gildebroeder Janus Lijten en zijn vrouw Mieke. Daar raakt hij goed met het 
gilde bekend.  
Het is dan ook niet vreemd dat hij op zestienjarige leeftijd al lid wordt, samen 
met nog zes aspiranten. Hij is de enige uit deze groep die na 70 jaar nog bij het 
gilde is. Jan heeft vooral belangstelling in het vendelen en toenmalig vendelier Toon van Kuringen brengt hem 
de eerste slagen bij. Jan ontwikkelt zich tot een zeer goede vendelier die alle vaardigheidsklassen doorloopt. 
In 1991 heeft hij het wel gezien en gaat met vendelierspensioen; hij kan het zware vendelen fysiek niet meer 
aan. Het gilde benoemt hem uit dank hiervoor in 1991 tot vaandrig. 
Bij zijn 50-jarig jubileum, 2002, schenken Jan en Gerry het gilde een zilveren schild in de vorm van een vendel. 
Dit schild, bevestigd aan een keten, draagt hij nu als vaandrig. 
Als Jan In 2017 65 jaar lid is wordt hij door de overheid benoemd tot eredeken van het gilde. 
Nu, vijf jaar later in 2022 is hij 70 jaar lid. Het Sint-Catharinagilde heeft voor hem een speciaal schild laten 
maken, dat hij op deze Catharinadag omgehangen krijgt uit handen van de regerend deken. Ook Kring Kem-
penland laat zich niet onbetuigd, zij vereren Jan met een speciale gouden rozet, behorende bij dit jubileum.  

Regerend deken,
Peter van Kuijen.

Vreemde titel, vindt u ook niet? Even doorlezen en 
het wordt duidelijk!
John Muermans is bezig met een film waarin onze 
fotoclub voorkomt. Hij filmde ook de opening van 
onze tentoonstelling. Een tentoonstelling die we 
jaarlijks houden in tuincentrum Soontiëns, hier net 
om de hoek. We zijn ontzettend blij met die plek met 
prachtig licht op ons fotowerk.

In de film vertelt onze voorzitter, John Driessen, over 
de onderdelen van de tentoonstelling: het vrije werk 
waarin een fotograaf laat zien wat hem of haar dit 
jaar vooral boeide als onderwerp. Daarnaast de ‘rode 
draad’ waarvoor iedere fotograaf een foto maakt die 
pas kort voor de tentoonstelling wordt ingeleverd. 
Een foto die een bepaald thema in beeld brengt, dit 
jaar ‘tegenstelling’. En dan als derde het thema, dit 
jaar ‘kunstig licht’, waar fotografen door het jaar heen 
aan werken, met begeleiding door een professional. 
In de film van John Muermans is er meer over te zien.

En dan die jaarlijkse 
tentoonstelling, altijd 
in de laatste weken van 
november, acht dagen 
lang te bezoeken, van 
zaterdag tot zaterdag. 
Inmiddels is het december. Dit verhaaltje is voor wat 
betreft de tentoonstelling dus mosterd na de maal-
tijd, maar de opening kunt u in het filmpje van John 
Muermans nog bekijken, met ook een impressie van 
de tentoonstelling.
En wie weet: volgend jaar november zijn we er weer 
en het jaar daarna als vijftigjarige fotoclub ‘t Karregat 
opnieuw! Van harte welkom.

Albert Feddes,
Secretaris FC ‘T KARREGAT

De opening als mosterd... bij fotoclub ‘t Karregat
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Ieder jaar reikt KV de Tongelree-
pers deze onderscheiding uit aan 
iemand die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor onze gemeenschap. 

Kees Wijn ( 72 jaar) is geboren in 
1950 en getogen in Tongelre in 
zijn ouderlijk huis aan de Sint- Jo-
sephlaan 27 in de Wijk Doornak-
kers. Er woont nog steeds een broer 
van hem en Kees zelf woont hier op 
nog geen 50 meter vandaan. 

Kees is de jongste van zeven kinderen uit een tradi-
tioneel katholiek Eindhovens arbeidersgezin, waar-
bij zijn vader, als bijna vanzelfsprekend, bij Philips 
werkte. Zijn ouders hadden veel te stellen met hun 
jongste oogappel, want school was niet zijn grootste 
hobby. De jonge Kees was juist graag op straat te 
vinden, waarbij hij toen al een groot sociaal netwerk 
opbouwde. Samen met veel van die vrienden was hij 
ook al vroeg actief bij een aantal Tongelrese (jeugd)
verenigingen en was hij op het voetbalveld te vinden 
bij R.K.V.V. Tongelre en later als keeper bij de Spech-
ten.
Zijn liefde van zijn leven vond hij niet in zijn geliefd 
stadsdeel, maar in Gestel. Alweer bijna 50 jaar is hij 
met zijn Marijke getrouwd. Een duo dat goed bij el-
kaar past, want allebei waren ze niet vies van feestjes 
(en nog steeds niet). De familie Wijn was dan ook 
vaak te vinden in de kroegen van weleer, zoals ‘De 
Pomp’ en ‘De Vijf Aren’, waarbij Kees ook niet vies 
was om even achter de bar mee te helpen.
Op de Ambachtsschool heeft Kees eigenlijk voor 
metselaar geleerd, maar via een verhuisbedrijf en het 
dakdekkersbestaan uiteindelijk in het gevangeniswe-
zen gerold. Hoe raar kan het lopen. Het boefje van 
de straat moest als Penitentiair Inrichtingswerker nu 
zelf de ’boeven’ achter slot en grendel houden. In het 
Huis van Bewaring in Den Bosch had Kees het enorm 
naar zijn zin. Op de een of andere manier straalde hij 
natuurlijk gezag uit bij de gedetineerden. Dit kwam 
natuurlijk door zijn postuur maar ook doordat hij 
voor de ‘duvel’ niet bang was, niet met zich liet sollen 
en met respect met hen omging. Nadat hij ook nog 
op een aantal andere plaatsen binnen justitie heeft 
mogen werken, mocht Kees vervroegd met de VUT.
Kees was toen al, als vrijwilliger, zeer actief bij speel-
tuin vereniging Sint Joseph. De speeltuin waarbij zijn 
vader betrokken is geweest, maar waar ook Kees zelf 
en later zijn zoons Maikel en Johnny vaak te vinden 

waren. Vanaf zijn 55ste had hij alle 
tijd om zijn hele ziel en zaligheid in 
dat mooie cluppie te stoppen. Als 
voorzitter, maar ook als opa (samen 
met oma Ria de oppas) van de speeltuin, 
was hij er vanaf toen dagelijks te vinden. Om zich 
heen wist hij een groep echte Tongelrese vrijwilli-
gers te vinden, die hij allemaal ook nog van vroeger 
kende.
En al die vrijwilligers waren ook nog zeer handig, 
waardoor de speeltuin maar ook het speeltuinge-
bouwtje er prachtig bij ligt. Daarnaast kwamen er 
voor dit soort speeltuinen ook steeds meer gelden 
vrij vanuit de gemeente en is Kees een kei om bij 
de juiste instanties zijn paradepaardje onder de 
aandacht te brengen. Daardoor kan tot op de dag 
van vandaag  de Sint- Joseph speeltuin met enige 
regelmaat een prachtig nieuw toestel plaatsen waar 
de Tongelrese jeugd nog steeds van kan genieten. Op 
een mooie woensdagmiddag zijn er weleens meer 
dan 200 kinderen in de ‘tuin’ te vinden. Daarnaast is 
Kees ook de aanjager van activiteiten in het speel-
tuingebouwtje en grootse activiteiten zoals Sinter-
klaas en de jaarlijkse seizoen opening met Pasen.
Als hij even niet met de speeltuin bezig is rijdt hij met 
enige regelmaat op zijn brommer, of wandelt hij met 
zijn hond door Tongelre, om zich overal tegenaan te 
bemoeien. Vooral om ervoor te zorgen dat de buurt 
er beter van wordt. Onder andere om die reden 
kreeg hij jaren geleden tijdens de uitreiking van zijn 
lintje van toenmalig burgemeester van Gijzel te horen 
dat hij de ongekroonde burgemeester van Tongelre 
is.
Maar ook vindt Kees het leuk om vlooienmarkten af 
te struinen, op de koffie te gaan bij familie, vrien-
den en kennissen en veel tijd te besteden met zijn 
kleinkinderen Niels en Sofie. En hoe mooi is het 
voor iemand die zo verknocht is aan Tongelre dat 
zijn zoons, schoondochter en kleinkinderen ook nog 
steeds in datzelfde stadsdeel wonen. Nog steeds zie 
je Kees met zijn eeuwige cowboyhoed  genieten in de 
speeltuin van ‘zijn’ Tongelre .

Geschreven door Maikel Wijn

Op zondag 15 januari zal Prins Bierpul de versierselen 
die behoren bij ‘t Menneke van ’t jaar uitreiken in 
onze residentie: OST op Sectie-C
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!
Aanvang: 14.00 uur

Menneke van ’t jaar 2023
Kees Wijn
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SV Tongelre damesteam timmert aan de weg!
Twee jaar geleden is het allereerste damesteam van SV Tongelre 
begonnen met wat trainingen en sindsdien staat het samenzijn 
en de gezelligheid bovenaan. Het team is zeer divers van niveau 
maar ook qua leeftijden. Iedereen is welkom! 

Na een turbulente start dankzij COVID kon dit seizoen eindelijk 
worden besloten om officieel in te schrijven bij de KNVB voor 
wedstrijdjes in toernooivorm op vijf vrijdagavonden in de najaar-
speriode.
Deze toernooitjes worden gespeeld op een half veld, 7 tegen 7, 
met vier wedstrijden op een avond. Geen buitenspel en geen 
slidings. Een perfecte sport voor dames die als recreant willen voetballen, maar ook van het spelletje houden 
en graag willen proberen te winnen.

Om het spel een keer in het echt te ervaren hadden de dames in het vorige seizoen de “veteranen” van SV 
Tongelre uitgedaagd tot een duel. Maar zoals bij iedereen wel bekend, hoogmoed komt voor de val, en dus 
werden de dames op een vriendelijke wijze van de mat gespeeld met 1-12. Ondanks deze bijzondere uitslag 
waren de dames de winnaars van de avond omdat de allereerste wedstrijd was gespeeld en ze er veel van 
hebben geleerd. 

In het huidige seizoen 2022-2023 is het team versterkt met enkele enthousiaste dames en meiden, waardoor 
het team nu eindelijk kon beginnen aan het echte werk. Na het eerste toernooi op 23 september in Haaren 
volgde op vrijdagavond 14 oktober de primeur van een dames thuistoernooi op het sportpark van Tongelre. 
Daar werd door de dames ook het allereerste punt binnengesleept, 0-0 tegen DVS. 

Vervolgens werd het op 4 november voor de dames een memorabele avond; voor het eerst in de geschiede-
nis van SV Tongelre werd er gescoord en meteen ook maar gewonnen door een Tongelre’s damesteam in een 
officiële wedstrijd. De dames zitten in de lift en zijn per wedstrijdavond duidelijk aan het groeien. 

Deze groei zal straks moeten worden doorgezet in de voorjaarscompetitie. Want na de winterstop zullen de 
dames zich, zoals het er nu naar uit ziet, gaan inschrijven voor de voorjaarscompetitie, waar het balletje dan 
nog steeds lekker zal blijven rollen. 

Aanmelden kan nog steeds. Dus heb je interesse om een keer op proef mee te trainen of wil je al meteen 
inschrijven, neem dan gerust contact op met Katja via voorzitter@svtongelre.nl
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Beste Buurtbewoners,

Ook dit jaar heeft de Sint onze wijk tijdens het laatste weekend van 
november en het eerste weekend van december kunnen bezoeken.

We kijken terug op twee geslaagde zaterdagen waarbij we ongeveer 1200 kinderen blij hebben kunnen maken 
met een snoepzak.
Mede door het enthousiasme van de kinderen hopen we dat we 
deze traditie nog vele jaren voort kunnen zetten.
Hierbij willen we dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar 
bijdrage aan de rondgang van de Sint door onze wijk.
Wij wensen U allen een voorspoedig en gezond 2023 toe.

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

Met vriendelijke groeten namens het bestuur;

Dennis Vermeulen
Secretaris

St.Nicolaasvereniging “ St.Martinus”

Dat gaat voor onze Dahlia-club maar ten dele op. Want heel veel van ons werk herhaalt zich ieder jaar weer. 
En dat is ook weer het leuke ervan.  We weten zeker dat de knollen op enig moment weer in de grond mogen, 
er -veel of weinig, maar altijd – bloemen uitkomen én dat we daar veel plezier aan beleven.
Maar op één aspect is 2023 anders dan 2022, want Sjan van de Eeden is onlangs overleden. Sjan was lid 
sinds 1967 en tevens ons oudste lid. Heel lang deed ze dat samen met haar man Leo. Sjan was al lid toen de 
Dahlia-club nog achter de kerk gesitueerd was. Zij heeft, samen met Leo, erg veel werk verricht gedurende de 
hele verhuizing van de Dahliaclub naar de huidige locatie. Leo is helaas enkele jaren geleden overleden en dat 
heeft haar geen goed gedaan. We wensen de familie sterkte met het verlies van Sjan.
Terwijl ik deze woorden schrijf is het koud in Nederland, de ijsbloemen staan op de ramen. 

Deze tijd is ook een tijd van terugblikken en vooruitzien:
Wij wensen ieder die dit leest een goed en gezond 2023 toe!

Namens de leden van de Dahlia-club,
Carla Grootjen

Een nieuw jaar is ook weer een nieuw begin
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tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 

Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

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

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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gezond en Wel
SGE Tongelre is per 1 december 2022 overgegaan naar 
een nieuw telefoonsysteem.
Dit houdt in dat u als patiënt zowel in de ochtend als de middag geen terugbelverzoek meer krijgt, maar in de 
wachtrij komt. We blijven u de optie aanbieden voor het aanvragen van herhaalrecepten en het annuleren van 
uw afspraak.

U belt het algemene nummer 040-7116500.
U krijgt dan een keuzemenu:
• Voor Engels toets 9
• Voor spoed toets 1
• Voor een herhaalrecept toets 2
• Voor het annuleren van een afspraak toets 3
• Voor het maken van een afspraak toets 4

We hopen dat we u met dit nieuwe systeem beter van dienst kunnen zijn.

Makkelijk en snel contact
Via www.MijnGezondheid.net (online) en via de MedGemak app (mobiel) 
kunt u makkelijk en snel met uw huisarts in contact komen. Dit is een onli-
ne patiëntenportaal waar u eenvoudig uw gezondheidszaken kunt regelen. U kunt online terecht om bijvoor-
beeld een afspraak te maken, een vraag te stellen, laboratoriumuitslagen in te zien of een herhaalrecept aan 
te vragen. Hierdoor hoeft u niet in de wacht te staan en u kunt uw zorgzaken regelen waar en wanneer u dat 
uitkomt. Digitaal Dichtbij noemen we dat!

Uw privacy staat voorop
Uw gegevens in MijnGezondheid.net en MedGemak zijn goed beveiligd door de koppeling met uw DigiD 
account.

Heeft u hulp nodig om te starten met MijnGezondheid.net?
Ga naar: home.mijngezondheid.net/ondersteuning voor uitleg en instructievideo’s. Meer informatie over Digi-
taal Dichtbij vindt u op digitaaldichtbij.nl 

Of kom naar de bijeenkomst op 24 januari om 11.00 uur in het wijkcentrum ’t Oude Raadhuis waar we uitleg 
gaan geven over het gebruik van het portaal MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Meld je hiervoor aan 
via m.debakker@sge.nl.
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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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Kerstmarkt Wasven
Zaterdag 10 december was het eindelijk weer tijd voor een ouderwets gezellige kerstmarkt. Ondanks de kou 
werd de kerstmarkt enorm druk bezocht. De bezoekers genoten zichtbaar warme chocolademelk, glühwein, 
oliebollen, snert en marktkraampjes met streekproducten en kerstartikelen. Kinderen vermaakten zich in de 
kidscorner of deden fanatiek mee aan de kerstspeurtocht. Ook de koren en dansgroepen trokken veel bekijks. 
Hieronder foto’s van Paul Brans en John Muermans en een QR-code voor het bekijken van het filmpje dat John 
gemaakt heeft.
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Geslaagde kennismakingsavond met
  “Stichting Ervaring die Staat” en “ Recovery College 
Eindhoven”

Omdat we vanuit de wijk onrust bemerkten bij om-
wonenden van het schoolgebouw aan de Avondrood-
straat, hebben we vanuit Leefbaarheidsteam ‘t Hofke 
op 3 november een kennismakingsavond met de 
nieuwe huurders georganiseerd. Er deden allerlei 
geruchten de ronde die wij graag wilden ontzenuwen.
De leden van het Leefbaarheidsteam hadden al eer-
der kennisgemaakt met beide organisaties, maar kon-
den nog geen informatie delen, omdat de contracten 
met de gemeente nog niet helemaal rond waren. 
Nu alles rond is en de verbouwingen inmiddels volop 
gaande zijn, zijn we erg blij dat de kennismaking een 
succes was en dat we deze nieuwe buren mogen 
verwelkomen in onze wijk.
Wat was het een geslaagde avond! Zoveel bewoners 
die langs zijn gekomen om een praatje te maken, om 
te luisteren naar de verhalen van beide stichtingen. 
Alle verhalen werden positief ontvangen en er waren 
zelfs bewoners die aangaven dat de stichtingen ook 
voor hen persoonlijk wat kunnen gaan betekenen.
Wij willen “Stichting Ervaring die Staat” en Recove-
ry College Eindhoven en natuurlijk alle mensen die 
kwamen kennismaken bedanken voor het delen van 
hun verhalen.
Hieronder meer informatie over de instellingen:

Veel mensen krijgen in het leven te maken met 
ontwrichtende gebeurtenissen. Onze missie is dat 
iedereen dichtbij aan herstel kan werken. 
Het Recovery College Eindhoven biedt een ontmoe-
tingsplek en een herstelgericht programma aan voor 
iedereen die wil werken aan persoonlijk en maat-

schappelijk herstel. 
Wij werken met ervaringsdeskundigen, zij ondersteu-
nen deelnemers die gevolgen ondervinden van licha-
melijke of psychische kwetsbaarheden. Zij hebben 
in het verleden zelf te maken gehad met psychische 
kwetsbaarheden. Zij  hebben een opleiding gevolgd 
om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Op 
basis van wat zij hebben meegemaakt helpen en 
ondersteunen zij mensen met soortgelijke kwetsbaar-
heden. Tegelijkertijd zijn ze voor de bezoekers ook 
een soort voorbeeld. Zij hebben namelijk hun weg 
in de samenleving weer gevonden. Precies wat onze 
bezoekers zelf ook weer graag willen.
We bieden een deel van ons programma door de hele 
stad gratis en laagdrempelig aan voor iedereen die 
wil werken aan herstel. Herstel vindt bij ons plaats in 
de ontmoeting met anderen. Er worden ervaringen 
gedeeld, wat zorgt voor (h)erkenning, steun en hoop. 
Samen zorgen voor een veilige leeromgeving om te 
werken aan herstel. 
In het gebouw aan de Avondroodstraat willen wij een 
herstelgericht programma aanbieden dat bestaat uit 
herstelgroepen, workshops, themabijeenkomsten, 
hersteltrainingen, een informatiepunt en wandel -en 
kookactiviteiten.
De trainingen, workshops en herstelgroepen zijn 
gericht op empowerment, zelfwaardering, hoop en 
kwaliteit van leven te vergroten. Tijdens deze bij-
eenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen uit, 
waardoor zij (h)erkenning en steun bij elkaar vinden. 
De ervaringsdeskundigen begeleiden dit proces. Bij 
het informatiepunt is iedereen welkom om kennis te 
maken met onze ervaringsdeskundigen, een luiste-
rend oor of voor informatie over ons herstelaanbod.
Onze laagdrempelige activiteiten zoals samen wan-
delen, koken en eten, hebben als doel om de een-
zaamheid te doorbreken en in contact te komen met 
anderen. 
Contactpersoon: Samirah Daniels
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Wie zijn we?
Stichting Ervaring die Staat  bestaat 10 jaar en is 
ontstaan vanuit de behoefte en samenwerking met 
sociaal kwetsbare mensen uit de stad. We bieden 
verschillende activiteiten en projecten in de stad 
waarin we mensen een plek bieden om zichzelf te 
ontwikkelen en te herstellen. 
Onze belangrijkste drijfveer is mensen weer op het 
spoor brengen van unieke mens zijn, hun talent en 
kracht. Wij helpen mensen op weg vanuit passie en 
met vertrouwen in ieders mogelijkheden en de over-
tuiging dat iedereen ertoe doet. 

Voor wie werken we?
De mensen voor wie we werken zijn sociaal kwets-
bare mensen in de stad. Het zijn vaak mensen die 
thuisloos zijn. Mensen die dus wel een huis hebben 
maar door armoede, uitsluiting of eenzaamheid in 
isolement leven. We bieden ook hulp aan daklozen 
maar dan met andere activiteiten elders in de stad 
maar zeker niet op de Avondroodstraat. 
Sinds dit jaar werken wij met jongvolwassenen van 

18 tot en met 27 jaar.  Het gaat om jongeren die veel 
hebben meegemaakt in hun leven en die op zoek zijn 
naar hun eigen identiteit. Centraal in ons werk staat 
het ervaringsgericht werken en leren. Met de jonge-
ren bouwen we een steunende community, een plek 
waar ze ervaren dat ze erbij horen en zichzelf mogen 
zijn en elkaar ondersteunen. Dit doen we samen met 
stagiaires, ervaringsdeskundigen en professionals 
Op de Avondroodstraat bieden we dagbesteding aan 
jongeren in een ontdek - en talentencentrum voor 
jongvolwassenen. We bieden in de ruimtes ontdek-
hoeken gericht op creativiteit, muziek, sport, mind-
fulness, ICT, podcasts maken, tuinieren en gezond 
koken. Ook bieden we groepswerk, workshops en 
trainingen over hun levensthema’s. Ondersteund met 
maatwerkcoaching en -begeleiding versterken we de 
veerkracht van jongeren stap voor stap. Dat doen ze 
zelf. En dat doen ze samen.  Door deze dagbesteding 
en begeleiding geven we ruimte om jongeren weer 
perspectief te geven op alle leefgebieden richting hun 
toekomst, terugkeer naar school, richting werk of 
andere vormen van herstel.
We zijn 4 dagen per week open van 9.00 uur tot 
17.00 uur (niet op vrijdag en weekenden) 
Contactpersoon Els Keet

Wat een heerlijk gevoel dat het publiek weer het/mijn theater weet te vinden. Na plaatsing van het bericht 
van De Verkleedkoffer in Wijkblad Rond ’t Hofke waren de 2 voorstellingen in oktober en november uitver-
kocht.

Degenen die dit gemist hebben krijgen nog 2 kansen in de kerstweek. 

27 EN 28 DECEMBER 2022
De Verkleedkoffer 3+
Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven
15 uur / € 7,50 (tot 16 jaar) & € 12,50 (vanaf 16 jaar) inclusief 
koffie, thee vooraf
Reserveren: ticketkantoor.nl/events/verkleedkoffer

Een vrolijke en verrassende familievoorstelling met veel humor, 
percussie, mime en maskerspel. Voor kinderen van 3 - 10 jaar en 
volwassenen.

Arno’s Theater
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Het Philips Symfonie Orkest (PSO)

Dit jaar vierde het in 1930 opgerichte en 90 leden 
tellende Philips Symfonie Orkest (PSO) alsnog zijn 
90-jarige bestaan met een najaarsconcert waarin 
o.a. een speciaal voor deze gelegenheid door Bob 
Zimmerman gecomponeerde Jubileum Ouverture ten 
gehore werd gebracht. Reden genoeg om eens met 
de voorzitter en dirigent van dit gerenommeerde or-
kest te gaan praten. De voorzitter is de 43-jarige Rob 
Beltjens. Hij is opgegroeid in Limburg, na zijn studies 
naar Den Bosch verhuisd 
en woont momenteel 
in Hilversum. Hij heeft 
2 zonen van 1 en 3 jaar, 
waar hij 1 dag per 2 weken 
voor zorgt. Naast zijn werk 
als Business Controller/
Risk Manager bij Enexis 
is hij ook vakfotograaf en 
natuurlijk actief binnen 
het PSO als trompettist en 
voorzitter.

Wonen in Hilversum en repeteren in Eindhoven. Zijn 
dat niet veel kilometers om af te leggen voor een 
hobby?
Dat klopt. En ik ben niet de enige. Meerdere orkest-
leden leggen een grote afstand af voor de wekelijkse 
repetities bij Carte Blanche in sectie C. Hieruit blijkt 
wel dat het PSO een bijzonder orkest is, zowel op 
muzikaal als organisatorisch gebied met vele uiteen-
lopende producties, zoals bijvoorbeeld uitvoeringen 
in het Concertgebouw in Amsterdam en in het Rijks-
museum. We treden op met jong talent en met grote 
artiesten.

Hoe is dit amateurorkest erin geslaagd om een gere-
nommeerde dirigent als Jules van Hessen aan zich te 
binden?
Jules is 35 jaar geleden als dirigent bij het PSO 
begonnen toen hij net was afgestudeerd aan het 
conservatorium. Hij heeft de hele groei van het orkest 
meegemaakt. Je zou kunnen zeggen dat zijn persoon-
lijke groei parallel met die van het orkest heeft plaats-
gevonden. We zijn daarom heel blij met hem, maar 
helaas voor ons gaat hij ons binnenkort verlaten. 
We zijn dus nu druk op zoek naar een opvolger. Dat 
is niet per definitie slecht. Het biedt ook kansen. En 
doordat Jules het orkest naar zo’n grote hoogte heeft 
gebracht, kunnen we vermoedelijk ook weer een heel 
goede dirigent aantrekken.

Is het hoge niveau geheel op het conto van de 
dirigent te schrijven, of het gevolg van een strenge 
selectie?
Allebei. Jules heeft hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Hij is een naast goede dirigent ook iemand 
die veel publiek trekt met zijn beeldende verhalen 
over de muziek en daarnaast is hij ook een commer-
cieel talent. Hij heeft ons naar het Concertgebouw 
gebracht. Doordat we een vooraanstaand amateuror-
kest zijn, kunnen we ook betere muzikanten aantrek-
ken. Iedereen die bij het orkest wil komen spelen 
moet auditie doen. We zijn op zoek naar mensen die 
het orkest muzikaal beter maken, maar daarnaast 
ook een goed lid zijn. Die dingen oppakken. Vrijwel 
iedereen heeft een hekel aan auditeren, maar je 
moet laten horen wat je kunt. De meesten hebben 
al een keer ingevallen en we hebben dus al een goed 
beeld van wat ze kunnen. Soms worden er ook men-
sen afgewezen.

Hoe gaat het instuderen van een nieuw stuk?
De eerste repetities zijn leesrepetities. Soms wordt 
er direct van het blad af gespeeld en soms wordt er 
al van tevoren thuis geoefend. Je merkt wel dat het 
orkest snel lerend is.

Wie doet de selectie van de muziekstukken?
Er is een programmacommissie die voorstellen doet. 
Het bestuur beslist in overleg met de programma-
commissie en dirigent. Meestal wordt het advies 
van de commissie overgenomen, want de commissie 
wordt met duidelijke opdracht op pad gestuurd, zoals 
bijvoorbeeld laatst een Spaans programma. Of voor 
een ‘traditioneel’ concert met een grote componis-
ten uit de romantische periode als Gustav Mahler en 
Richard Strauss. 
Begin van elk jaar geven we ook een familieconcert 
met heel laagdrempelige muziek, speciaal geschikt 
voor kinderen. Het laatste stuk van het concert mo-
gen ze ook mee komen spelen. Het is belangrijk om 
kinderen al op jonge leeftijd met klassieke muziek in 
aanraking te laten komen.

Hebben jullie ook jeugdige leden, of zijn jullie net als 
veel koren aan het vergrijzen?
Dat is lang zo geweest. De gemiddelde leeftijd ligt nog 
steeds wel boven de 40 jaar, maar de laatste jaren 
komen er gelukkig steeds meer jongeren bij die nog 
studeren of net zijn afgestudeerd. 
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Hoe lang ben je al voorzitter?
Ik ben nu anderhalf jaar voorzitter. Ik speel al 11 jaar 
mee bij het orkest, maar ik ben lang invaller geweest, 
omdat er maar geen plek vrijkwam. Ik ben ook nog 
een tijdje penningmeester geweest als niet spelend 
lid, totdat het privé niet meer uitkwam. Twee jaar 
geleden ben ik begonnen als bestuurslid artistieke 
zaken en vorig jaar ben ik doorgegaan als voorzitter. 

Heb je als voorzitter nog een bepaalde visie?
Ik ben niet iemand die op de winkel past. Ik vind ver-
andering leuk en merkte dat het orkest behoefte had 
aan een langetermijnbeleid op artistiek gebied. We 
gaan nu voor een termijn van drie tot vijf jaar vastleg-
gen wat voor projecten we gaan doen, eventueel met 
gastdirigenten, waarbij we proberen iedere instru-
mentengroep een keer op de voorgrond te plaat-
sen. Niet elk stuk is voor elke instrumentengroep 
even interessant. Ook willen we meer variatie in de 
solisten krijgen, dus niet meer overwegend strijkers, 
pianisten en zangers. We hebben aan het begin van 
het jaar een beleidsdag georganiseerd, waarbij naar 
voren kwam dat hieraan bij veel leden behoefte was. 
De doelstelling is dat het voor iedereen het hele jaar 
leuk moet zijn om bij het PSO te spelen.
Ik vind het ook leuk om de groep bij elkaar te houden 
en veel mensen bij de organisatie te betrekken. Dat is 
ook nodig, want als je veel ambitie hebt, heb je veel 
mensen nodig om alles te regelen.

Wat voor criteria hebben jullie bij de selectie van de 
nieuwe dirigent?
De dirigent moet iedereen aanspreken zodat aan het 
einde van de repetitie iedereen met een voldaan ge-
voel naar huis gaat. De dirigent moet op het podium 
iedereen vertrouwen geven en verbindend werken. 
Hij moet het boegbeeld zijn van het orkest, zowel 
naar buiten toe als naar binnen. Een goede reper-
toirekennis is onontbeerlijk. Hij moet weten welke 
stukken geschikt zijn voor het orkest en welke juist 

niet. Het is ook fijn als een dirigent een groot netwerk 
heeft, omdat dat het orkest kansen geeft. Het klinkt 
of we op zoek zijn naar het schaap met de vijf poten, 
maar het allerbelangrijkste is dat hij muzikaal heel 
sterk is en het orkest naar nog een hoger plan kan 
tillen.

Het PSO heeft regelmatig een buitenlandse tournee 
naar landen als China, Brazilië, Israël, Thailand en de 
Baltische staten. Hoe is dat zo gekomen?
Veel leden werken voor internationale bedrijven 
en hebben contacten in het buitenland. Het wordt 
meestal zo geregeld dat de leden de reis ernaartoe 
zelf betalen en de organisatie ter plaatse betaalt de 
rest. Deze organisatie regelt ook de optredens. Toch 
gaat er ook voor het orkest zelf veel tijd zitten in de 
voorbereidingen. Meestal wordt dat door een reis-
commissie van ongeveer 4 leden gedaan. Zij voeren 
ter plekke een inspectie uit, houden de contacten 
warm met de lokale organisatie en bereiden de hele 
reis tot in detail voor. Ook moet er ter plekke een 
leuk programma zijn voor de vrije tijd. Dus alles bij 
elkaar is het toch veel werk.

Staat er qua reizen nog iets op stapel?
Het plan voor de Coronapandemie was om naar 
Rusland te gaan, maar dat gaat uiteraard niet door, 
ook al is de pandemie voorbij. Er is ook onderzocht 
of Berlijn haalbaar was, maar dat bleek niet zo te zijn. 
Toch blijft het orkest op zoek, want de leden willen 
wel reizen. Het is ook goed voor de onderlinge band. 
In een groot orkest is het moeilijk om alle leden te 
leren kennen, maar dat is wel belangrijk. Uiteindelijk 
willen we niet alleen mooie concerten geven, maar 
willen we ook een warme vereniging zijn waar ieder-
een zich thuis voelt. 
Volgende maand een interview met Jules van Hessen, 
dirigent van het PSO.

Ine van Bakel
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E    S   M A L D E E L N E E M S T E R B N N N
G   H H Z H E N G E L A A R O R B C E R O A
N   K C A F A U H P A IJ E T V R O I P E G C
I     N N U W L A T N A M U A O U E W L G R H
D   A O E O L O D E E A R N N H Z E A I A T
I     L E N F D A W N R E S T F A E G N S J D
E   G M  J G C L P E N E R E R N M T T T S U
L    E  E K H A O E H I Y N V I D V R I R R I
R    E R T S R P E S B R A R S W R E N A U Z
E    L I P E M I M L S T I A T E I K G T E E
T     G  L T A D A U O R I N A I R E K T I B N
A     U  E K W E E R O C S W H R K N E D E Z D
W  M K O O S N A A M B O E K P D N W E R F

De overgebleven letters vormen EEN DEEL van een KUBUS

 Pagelaan woordzoeker 
januari 2023

AANDACHTIG HAARVET METEROPNEMER SCORE
ACHTDUIZEND HALFJE NAAMBOEK SHAWL
AORTA HANDWERK NACHT SMALDEEL
BEPLANTING HEIEN NAWEE SNOR
BEURSJARGON HENGELAAR NOEMER WATERLEIDING
BOEZEMVRIEND KAMPEERAUTO ONFRIS WEGTREKKEN
COMPAGNON KNALGEEL PAASEI WERF
COUNTRYBLUES KOOSNAAM PRAIRIEWOLF WISSELDOUCHE
DEELNEEMSTER KWEE REGISTRATIE WULPS
ERVARENHEID LEUTEREN RITS ZEDE
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie: Wijkblad Rond ’t Hofke,  
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons  
emailadres rondhethofke@gmail.com.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 10 januari 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 ’STIJL’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Diana Schoenmakers , 
Bessenvlinderstraat 191

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

Informeer naar onze voordelige tarieven!

a.hulsen@on.nl

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


