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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
Als u dit leest is het item waarmee wij deze maand ons redactieartikel 
willen beginnen al weer even verleden tijd. Dat is een realiteit en vaak 
een probleem dat hoort bij het samenstellen van ons wijkblad. Om alle 
medewerkers de tijd te geven om hun werk goed te kunnen doen, moet 
de kopij ongeveer 3 weken voor het verschijnen van ‘Rond ’t Hofke’ 
ingeleverd zijn. Dus 14 februari, Valentijnsdag, die ons nu wij dit schrij-
ven nog te wachten staat, is als u dit maartnummer leest, voorbij. Maar 
het is en blijft wel een dag die aandacht verdient. Als je rond die tijd de 
etalages van vooral de bloemisten ziet, word je gedwongen om stil te 
staan bij personen die je behulpzaam waren of de afgelopen tijd veel 
voor je betekend hebben. Maar, zult u denken, dankbaar zijn kan toch 
het hele jaar door. Daar hebt u gelijk in en dat gebeurt ook. We kunnen 
van iedere dag een Valentijnsdag maken en dat kan de samenleving 
bijzonder opfleuren. 
Opfleuren/opknappen kan heel nodig zijn, maar dat hoeft niet als je alles 
schoon houdt. We lazen in het Eindhovens Dagblad dat het Lorentz Casi-
mir Lyceum voor hun nieuwe school dat laatste nastreeft. De leiding liet 
de leerlingen de aftrap maken van de campagne ’’Mik ‘m erin!” Neder-
land Schoon heeft samen met de kauwgomfabrikanten deze campagne 
opgezet om straten en ook schoolpleinen kauwgomvrij te maken. ’’Het 
past in ons nieuwe strategisch kader dat we hebben opgesteld voor de 
ontwikkeling van ons nieuwe schoolgebouw. Dat ligt straks opnieuw 
in de natuur en daar past kauwgomafval niet bij”, aldus de rector. Wij 
vinden dat een edel streven. Jaarlijks belandt er 1,5 miljoen kilo kauw-
gom op straat. Een actie die niet alleen nuttig is voor het Lorentz Casimir 
Lyceum, maar op vele straten en pleinen toepasbaar is.
Veel leesplezier!

33
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens
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De huisarts en apotheker voor een veilige woonomgeving

Misschien komt u zo af en toe uw oud-huisarts 
samen met uw oud-apotheker tegen op één of ander 
achteraf garagepleintje. Zoek er niets achter. Zij zijn 
vrijwilliger bij de Buurtpreventie.

Jan de Lint, oud-huisarts, en Paul Batenburg, 
oud-apotheker, hebben elkaar gevonden in het veilig 
maken en houden van Tongelre. En zij niet alleen, 
nog 34 Tongelrese vrijwilligers lopen door de straten, 
brandgangen en garagepleintjes om te kijken of er 
geen verdachte zaken zich voordoen. 

Ze vertellen: ‘’Wij zijn in juni 2016 begonnen. Er was 
vanuit de gemeente een informatieavond georgani-
seerd in het Lorentz Lyceum. Het leek ons wel wat en 
voordat we begonnen, kregen we een korte cursus 
in de Tongelreep. Een politieman gaf uitleg over het 
instituut buurtpreventie. En, heel apart, we kregen 
‘les’ van een voormalige inbreker. Hij had in Tongel-
re rondgelopen en verschillende goede en slechte 
situaties gefotografeerd. Dan moet je denken aan 
klepraampjes die openstaan, kliko’s die tegen een 
muur staan waardoor je makkelijk bij een woning 
kunt binnengaan, enz. 
Maar hij had ook wel foto’s gemaakt van situaties 
die goed beveiligd waren. Na die cursus konden we 
op stap en dat doen we twee keer per maand. We 
hebben een eigen gebied, ’t Hofke, de Loostraat en 
de straten tussen de Loostraat en de spoorlijn.’’

Wat kom je dan zoal tegen?
‘’Je kunt het zo zien: we zijn de ogen, oren en neus 
van de wijk. We kijken tijdens onze rondgang goed 
rond. Spreken mensen aan over onveilige situaties. 
We zagen op één van onze tochten eens een voor-
deur wagenwijd openstaan. Verder was er niemand 

te zien. We hebben het even aangekeken en belden 
toen aan. Er kwam een man van boven gelopen. Wat 
bleek, hij had iets uit zijn auto gepakt en dat naar 
de zolder gebracht. Daar was hij enige tijd gebleven, 
maar hij was totaal vergeten dat zijn voordeur nog 
openstond. Voor hetzelfde geld loopt er iemand naar 
binnen en neemt wat spullen weg.’’
‘’Bij de oude school in de Vlinderbuurt hangen regel-
matig jongeren rond. Dat is niet erg, maar ze veroor-
zaken soms overlast. Dat is dan ook de plaats die we 
altijd in onze ronde meenemen. We benaderen de 
jeugd en maken een praatje met ze.’’
‘’Als er ergens geprobeerd is in te breken, geven we 
de weken daarna deze plaats extra aandacht. Maar 
ook verdachte auto’s krijgen onze aandacht. Zulke 
gegevens worden door onze coördinator, Jacqueline 
van Ast, doorgegeven aan de wijkagent. Daar heeft 
ze één keer per maand overleg mee. Ook drugsover-
last wordt op deze manier aan de politie kenbaar 
gemaakt.’’ 
‘’Maar ook met de gemeente is er contact. Zo 
klaagden bewoners over veel en hoog onkruid op 
een strook langs de spoorlijn. Dat hebben we door-
gegeven en er staan nu laagblijvende planten. We 
krijgen van bewoners positieve reacties. Bij sommige 
woningen moeten we altijd even zwaaien. Dan woont 
er bijvoorbeeld een man alleen. Ach, het is een kleine 
moeite en voor de man een groot plezier. Trouwens 
dat plezier hebben we allebei. We doen dit vrijwilli-
gerswerk heel graag.’’  

Hebt u vragen of opmerkingen over buurtpreventie, 
dan kunt u contact opnemen met Jacqueline van Ast, 
tel. 06 53 82 38 08.

Je hoort soms: ’nee, vrijwilligerswerk dat ga ik niet 
doen, dat moet de overheid maar doen’ of ‘ik betaal 
toch belasting, dan moet daar ook maar voor gezorgd 
worden’. Maar met buurtpreventie ontlast je de poli-
tie en zorg je voor een veilige woonomgeving. 
Maar er zijn ook heel veel andere werkzaamheden 
waar je een ander een plezier mee doet. En het 
mooie is, je doet jezelf er ook een plezier mee. Het 
geeft je een heel goed gevoel.

Wil je dat goede gevoel ook, loop dan eens binnen bij 
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. Er is altijd 
wel iets te doen in de wijk.

Tekst en foto: Tini Gilsing en Jos Rovers
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de wisselpen door
Swen Boots

Ik ben redelijk nieuw in Tongelre. Eigenlijk pas een 
jaartje dat ik er dagelijks te vinden ben. Toch heb ik in 
dat jaar nog niet heel van gezien van deze mooie wijk, 
want ik ben nog steeds bezig 
één plek helemaal te ontdek-
ken. Maar op deze plek is de 
concentratie van ontdekkin-
gen zo groot, dat ik zelfs na 
een jaar nog niet klaar ben 
met dit stukje Tongelre. Zelf 
ben ik geen bewoner van 
Tongelre, ik forens iedere dag 
op mijn fietsje van het cen-
trum langs het spoor, of over 
de Tongelresestraat, of langs 
het kanaal richting de plek 
waar ik met mijn compagnon 
vorig jaar maart een zaak 
ben begonnen. Altijd op zoek 
naar een nieuwe route om 
het leuk te houden maar ook 
om dit deel van Eindhoven te 
ontdekken. Daar hebben wij deels zakelijk natuurlijk 
belang bij, maar we willen ook graag iets maatschap-
pelijks en cultureels toevoegen. 

Terug naar de plek, we praten hier over Sectie C. 
Wellicht is voor sommigen de titel van dit stuk al een 
weggever, maar de poort staat echt best vaak open. 
Maar een open deur nodigt niet altijd meteen uit. 

Toch zit er meteen bij de slagboom, in dat kekke blau-
we portiershokje, een van de leukste vrouwen van 
Eindhoven met geslepen messen op jullie te wachten. 

Ze is geen portier, want als de poort 
openstaat mag je altijd naar binnen. 
Wel is ze scherp van geest, maar 
zeker ook in haar ambacht. Als kok 
kan ik je vertellen dat je hier, voordat 
je het terrein al opgelopen bent, de 
beste messenslijpster van Eindho-
ven kunt vinden. Dikke tip: doe er je 
voordeel mee.

Maar je bent over de drempel, je 
bent binnen. Nu ligt er een uitge-
strekt terrein voor je met hallen, 
ateliers en werkplaatsen. Een creatief 
ecosysteem waar momenteel meer 
dan 250 ondernemers gevestigd 
zijn. Het is een ecosysteem met een 
uitgebalanceerde mix van makers en 
ondersteunende bedrijven en dat ge-

nereert een plek die aantrekkelijk is voor experiment, 
ambitie en ondernemerschap. Ja, maar wat is er dan 
te doen?

Mijn naam is Swen en ik ben samen met mijn 
compagnon Louis, OST Eindhoven begonnen 
op  Sectie C. 
Op de eerste plaats is OST behalve een 
restaurant, wijnbar en bierbar, ook een 
plek waar wij bezig zijn met een heel mooi 
horecaconcept. Informeel en laagdrempelig, 
maar ook gewoon een plaats waar je lekker 
kunt eten en drinken in een mooie omgeving. 
Maar we zijn ook een ontmoetingsplek en 
willen onze ruimte graag inzetten voor aller-
lei culturele en maatschappelijke activiteiten. 
Naast restaurant zijn we dan ook een evene-
mentenlocatie voor de meest uiteenlopende 
evenementen. Zo zijn we sinds dit jaar de 
troste residentie van K.V. de Tongelreepers. 

Niets verbindt mooier dan Carnaval met een potje 
bier in het vuistje. Maar genoeg over ons, kom maar 
gewoon eens binnen wandelen. De poort staat best 
vaak open.

De poort staat best vaak open
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de wisselpen door
Swen Boots

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.

Wat is er dan te doen? 
That’s the question. 
Willekeurig aan deuren 
trekken en kijken wat 
er achter zit is helaas 
niet te bedoeling. Op 
Sectie C wordt hard 
gewerkt. Maar mijn 
tweede dikke tip is 
om naar sectie-c.com 
te gaan. Naast een 

virtuele rondleiding kun je op een plattegrond met 
veel stipjes alle bedrijven bekijken. Dan kan je toch 
zien wat er achter die deuren allemaal gebeurt. Vind 
je iets mooi of inspirerend, bel dan en maak een 
afspraak. Hier vind je ambacht en maatwerk. 

Maar ook zonder afspraak is iedereen welkom op het 
terrein. Loop rond en kijk lekker naar de bedrijvig-
heid. We hebben een mooi plantsoen in het midden 
van het terrein, waar je welkom bent. Kunst kijken 
en kopen bij Onterfd goed, lunchen bij Juuts, biertjes 
afhalen bij Club Craft ook wel bekend als de Bierbri-
gadier, pinballen bij de Pinballclub, Anker studio voor 
alle bandjes en shows, chocolade van de Chocolade 
Meisjes, sporten bij Crossfit Sectie C, exposities erva-
ren in the Pool en alles wat ik momenteel vergeet.
Net als heel veel Eindhovenaren kende ik Sectie C 
alleen van de DDW. Nog steeds wel het paradepaard-
je van het terrein, maar er is zo veel meer. Bier en big 

staat alweer op de agenda en richting de zomer staan 
er meerdere evenementen op de planning. Het is een 
terrein in ontwikkeling, waar behoud van creativiteit 
en een stukje anarchie hoog in het vaandel staan. 
Waar iets toevoegen erg belangrijk is en iedereen 
lekker nog eigenzinnig mag en kan zijn. 

Iedere dag zie ik meer van Tongelre op mijn fietsje. 
Een stukje Eindhoven wat veel meer te bieden heeft 
dan ik een jaar geleden kon bedenken. Iedere dag 
probeer ik weer net een andere route met als eind-
punt altijd Sectie C, want er moet nondeju gewoon 
gewerkt worden. Ik fiets altijd redelijk hard, maar dat 
is geen probleem want de poort staat best wel vaak 
open. 
                                                                                                              
Swen

De wisselpen wordt doorgegeven aan Marjolein Elings.

Vergaderdata Leefbaarheidsteam ’t Hofke
Het Leefbaarheidsteam ’t Hofke komt een paar keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen vinden plaats bij ’t 
Oude Raadhuis en deze duren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Dit jaar worden de vergaderingen op de volgende 
data gehouden: 

20 maart 
26 juni 
18 september 
20 november (en voor volgend jaar op)
22 januari 

Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen, je bent nieuwsgierig wat wij bespreken en welke mooie 
dingen wij voor onze wijk doen en willen doen? Meld je dan aan bij K. Zerktouni – 0031610851642 of kijk op 
de facebookpagina Leefbaarheidsteam ‘t Hofke | Eindhoven | Facebook 



8

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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Reanimatieonderwijs Zuid Oost Brabant
Dit voorjaar organiseert onze stichting weer cursussen reanimatie in Eindhoven en omgeving.
Voor onze wijk zijn er voorlopig twee avonden gepland in activiteitencentrum Orka.
U leert in een kleine groep reanimeren en bediening AED.
Kijk voor nadere informatie en inschrijven op www.reanimatieonderwijszob.nl 

Speciale aandacht voor u en uw kinderen! 
Onze kindvriendelijke tandartsen staan voor u en uw hele gezin klaar

Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden door de verzekering ver-
goed

Neem uw kind vanaf twee jaar oud mee naar de tandarts voor controle

Wij nemen nieuwe patiënten aan, alle leeftijden zijn wel-
kom!

Tandartsenpraktijk Sanders & Wilmont
Kaartmakersring 171
5641 VE Eindhoven

Tel: 040-2815344
info@sandersenwilmont.nl
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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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Zie ik het nu goed? De boef! Met een jonge eek-
hoorn in z`n bek smeert hij hem vanuit het bos 
richting de woonwijk, die grenst aan het kasteelbos 
van het Wasven. 
Van wie zou deze rover zijn? Het is een kat die op 
jacht gaat en zijn prooi naar huis brengt. De eige-
naar van deze kat zou dit eigenlijk moeten weten en 
zijn verantwoording hierin nemen. 
Er is onderzoek gedaan naar wat loslopende katten 
jaarlijks wegvangen uit de natuur en dat is schrikba-
rend!  

 
Het aantal katten in Nederland ligt tussen de 3,6 en 
4,7 miljoen. Dit zijn ruim drie miljoen huiskatten, 
een half miljoen zwerfkatten en 135.000 tot 1.2 
miljoen verwilderde katten in het buitengebied. 
Door deze aantallen is de kat het meest voorkomen-
de roofdier in Nederland. De Europese wilde kat 
(Felix silvestris) is in Nederland een inheemse, zeer 
zeldzame diersoort. 

De huiskat is ingevoerd door mensen. De daaruit 
voortgekomen zwervende en verwilderde exem-
plaren zijn dat daarmee ook. Katten krijgen meer 
vrijheid dan elk ander huisdier. Een groot deel 
van de huiskatten kan dag en nacht naar buiten. 
Sociaal-maatschappelijk lijkt er weinig draagvlak te 
bestaan voor strengere regels. Het wordt als ‘zielig’ 
gezien om een kat binnen te houden en het jagen 
van een kat wordt als ‘natuur’ bestempeld. De 
schattingen van het aantal vogelslachtoffers door 
katten lopen erg uiteen en de impact van de kat 
op de vogelpopulaties verschilt per gebied en per 
soort. Op basis van berekeningen van Wageningen 
University & Research gaat het in Nederland om 

ongeveer 18 miljoen dode vogels per jaar.
Dan hebben we het nog niet eens over andere 
beestjes die ze wegvangen, zoals muizen en amfi-
bieën wat eigenlijk prooidieren zouden kunnen zijn 
voor roofvogels en uilen. Wat er ook wordt weg-
gevangen door katten zijn jonge konijntjes, jonge 
eekhoorns, egeltjes, wezeltjes en nog veel meer van 
dat kleine spul.

 
Op de site van de vogelbescherming en de zoogdier-
vereniging vind je meer interessante informatie over 
dit best wel grote probleem.
Wil je als katteneigenaar iets betekenen om de 
natuur te helpen, dan weet je wat je te doen staat 
en kun je maatregelen nemen. In Friesland worden 
katten in de vrije natuur afgeschoten en daar zou 
dan zomaar een huiskat tussen kunnen lopen die 
iets verder van huis op pad is.
Dat het zover komt moeten we toch niet willen. 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

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

Tongelre

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

13

Foto Aleks Veldhoen: Deze reiger 
viste achter het net dat boven 
onze vijver hangt

Foto Patrick Spruytenburg: Deze buizerd is dagelijks in de paardenwei bij 
het Wasven te zien
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SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

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

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

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

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

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

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

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

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

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

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg
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Op zaterdag 18 maart wordt voor de 21e keer de Landelijke Opschoondag door 
Nederland Schoon georganiseerd. Een week eerder organiseert het Oranje 
Fonds NL doet. Sinds de oprichting van Troep Troopers Eindhoven werd Lande-
lijke Opschoondag een dag waarop buurtbewoners konden proeven hoe het 
voelde om een Troep Trooper te zijn. De deelnemende kinderen kregen voor 
hun inzet een presentje. Samen Troep Troopen is toch leuker.

Dit jaar wordt er niet specifiek op Landelijke Opschoondag een evenement 
georganiseerd maar je kan natuurlijk geheel vrijblijvend meelopen met de TTE 
groep Vlinderbuurt. Zij lopen standaard de derde zaterdag van iedere maand. Paul Kemper is de bevlogen 
coördinator van Vlinderbuurt, maar ook van Rond ‘t Hofke, TTE groep Rond ‘t Hofke loopt trouwens iedere 
eerste zaterdag van de maand.

Wil jij de Troep Troopers op 18 maart meehelpen? Heel graag, iedereen is welkom. En de kinderen (altijd 
onder begeleiding van een ouder/verzorger) krijgen traditiegetrouw een presentje. Startpunt: Kluizenaarstraat 
55. Er wordt van 10:30 tot 11:30 uur gelopen. Veiligheidshesje, afvalgrijper, handihoop en vuilniszak liggen op 
je te wachten, Ook speciale kindermaten! Als je Paul via WhatsApp (06 36 15 96 99) laat weten met hoeveel 
personen je meeloopt dan zorgt hij voor genoeg materialen.

NLDOET
NL doet wordt gehouden op 10 en 11 maart. Op 11 maart kun je ook geheel vrijblijvend aansluiten bij TTE 
groep Muschberg Geestenberg. Zij zullen je met open armen verwelkomen. Startpunt: Activiteitencentrum 
Orka (Broekakkerseweg 1). Er wordt gestart om 10:30 uur en er wordt ongeveer 100 minuten geplandeld. 
Vind je dat te lang? Geen probleem, je loopt zolang als je kan! Ook hier geldt: veiligheidshesje, afvalgrijper, 
handihoop en vuilniszak liggen op je te wachten, Ook speciale kindermaten! Als je Myrthe (06 41 87 43 40) of 
Gina (06 21 21 23 89) via WhatsApp  laat weten met hoeveel personen je meeloopt dan zorgen zij voor genoeg 
materialen. Samen Troep Troopen? Gewoon Doen!

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Het schooljaar van groep 6 
Rond sinterklaas

Op 5 december kwamen sint en piet langs op de 
Boog. Ze gaven ieder kind uit groep 6 een pakje. Ze 
wisten precies wat de kinderen wilden maar... opeens 
waren de sint en pieten verdwenen, Hij was terecht 
op de nieuwe stoomboot.

Activiteiten
Toen gingen de kinderen naar de paddenpoel. De 
kinderen moesten hard werken, en als ze het goed 
deden mochten ze bloembollen planten Ze hadden 
goed gewerkt en mochten dus bloembollen planten. 
Toen ze de bloembollen klaar hadden gingen ze terug 
naar school. We hebben ook naschoolse activiteiten 
zoals koken, gymmen en knutselen. Op 12 juni heb-
ben we Expeditie orkest live in het muziekgebouw. 
Dit is dus in de buurt. Op 16 mei hebben we een 
schooltheater hij heet: de monteur en het meisje.

Spellen tussen de lessen door of aan het eind van de 
dag.
De meester doet elke dinsdag een dilemma. Soms 
vergeet de meester dat.
Op woensdag is er altijd een andere juf. Dilemma be-
tekent dat wij moeten kiezen tussen twee stellingen. 
Hierover praten we dan. 

Het schoolplein
Toen was op het schoolplein het hek kapot. Oei oei, 
maar de school kan altijd alles regelen. Net zoals we 
de school een beetje saai vonden. Daarom hebben 
wij nieuwe materialen zoals skelters, steppen en een 
tafeltennistafel en veel andere dingen.

Blink! 
We hebben altijd 3 blink thema’s in een jaar. Dit jaar 
begonnen wij met “aardse extremen” en het tweede 
thema is “stadmakers” en we weten het ander thema 
nog niet. 

ANWB
We hadden ook ANWB streetwise. We konden auto-
rijden en moesten remmen. Dit was ook de les. Wij 
leerden hoe lang de remweg is van een auto en waar 
dit mee te maken heeft. 

Batterijen
Voor een beter milieu hadden we batterijen inge-
zameld. Met de klas zijn wij de wijk ingegaan om 
batterijen te verzamelen. 

Groetjes Ceylin,
Namens de groepen 6, basisschool de Boog

Basisschool ‘t Karregat 
Op SALTO-basisschool ‘t Karregat werken wij volop vanuit de bedoeling. Is wat we doen in het belang van het 
kind? Als we nu iets kunnen doen om het onderwijs van morgen beter te maken dan doen we dat.

Vanuit deze bedoeling krijgen kinderen uit groep 6 vanaf dit schooljaar altijd een jaar lang keyboardles. Dit 
zorgt voor muzikale ontwikkeling, het ontwikkelen van doorzettingsvermogen, momenten van enorme trots, 
het ontdekken van je talenten en nog heel veel meer. Dit is een van de vele dingen die wij doen in het kader 
van gelijke kansen voor ieder kind. Na schooltijd extra les krijgen van een muziekdocent of een keyboard mee 
naar huis nemen om er daar mee te gaan oefenen kan ook. 
Wat is het gaaf om te zien dat we volop foto’s binnenkrijgen 
van kinderen die thuis aan het oefenen zijn. Doel bereikt!

Zin in leren op je eigen tempo, worden en ontdekken wie je 
bent en het samen doen met de leerkrachten, schoolgenoten, 
ouders en de wijk. Dat is SALTO-basisschool ’t Karregat.  
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Nieuws van de
Scholengemeenschap

Hoe houden we voldoende water?

Het klimaat verandert. Het weer kent steeds meer extremen. Droogte 
en erg veel regen in korte tijd. De laatste jaren was het erg droog. Terwijl 
er in de zomer van 2021 opeens heel veel water op ons af kwam. Water-
schap De Dommel doet zoveel mogelijk om het water vast te houden. Zodat er voldoende water is in droge 
perioden. Voldoende grondwater en water in sloten en beken is belangrijk voor iedereen. Voor de land-
bouw, de natuur én voor jou. En hoe we dat doen, daar heb jíj invloed op.

Met ruim 1.865 stuwen en een maaiplanning werken we elke dag aan een goede balans tussen niet te veel en 
niet te weinig water. Dat is belangrijk voor de landbouw én voor de natuur. Voor een goede oogst moet het 
land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te weinig water juist niet goed. Door beken te laten kronkelen, geven 
we water weer de ruimte. Het stroomt langzamer weg en kan beter de grond inzakken. Zo houden we het 
grondwater op peil.

Samen met jou
We doen er alles aan om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied. Maar dat kunnen we niet alleen. 
Wil je in je tuin de regenpijp afkoppelen? Of een groen dak aanleggen? Dan adviseren we je en laten we je 
zien hoe je dat kunt doen. Ben je grondeigenaar? Dan vragen we je om het water in je sloten langer vast te 
houden. Dan heeft het tijd om in de bodem te zakken.

Meer ruimte voor water 
De zomer van 2022 was erg droog. Er stond weinig of helemaal geen water in onze beken en sloten. We 
hebben zeldzame diersoorten kunnen redden door extra water in vijf beken te pompen. Samen met natuuror-
ganisaties werken we aan projecten in Midden-Brabant om de natuur te verbeteren. We maken hiermee meer 
ruimte voor water en natuur. In samenwerking met agrariërs hebben we in het projectgebied van de Keersop-
perbeemden drie stuwen geplaatst om water langer vast te houden in tijden van droogte. 

Hoe zie jij de toekomst van het water?
Wat vind jij? Hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water? Investeren in oplossingen om 
schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of de schade repareren als het zover is? Mensen die 
meer water opvangen belonen of evenveel waterschapsbelasting betalen voor iedereen? Jij hebt hierin iets te 
kiezen.

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van 
Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten. Er spelen verschillende belangen over bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie 
en veiligheid. Er valt echt iets te kiezen. Jij stemt toch ook? Stemhulp dommel.mijn-
stem.nl kan je helpen om een keuze te maken. Meer informatie over de waterschaps-
verkiezingen vind je op www.dommel.nl/verkiezingen.

De keuze is aan jou

17
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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

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 3 uur 
per week.
J. v.d. Spijker-Rovers
Wolvendijk 131
5641 AR Eindhoven
Telefoon: 040-2812599

Gevraagd huishoudelijke 
hulp

In memoriam 

*24-02-1932 - + 3-01-2023
Afgelopen januari is in besloten kring afscheid geno-
men van Cornelis Jonkers, onder ouderen in Tongelre 
bekend als voetballer.
Wanneer je er de kranten uit de jaren 1956-1962 op 
na zou slaan, dan treffen jou de woorden ‘teamgeest’ 
en ‘vriendenteam’. Cor was één van deze groep Ton-
gelrese voetballers!
Enkele herinneringen mogen hier vermeld worden: 
Als 16/17 jarige jongen stapte Cor over naar de 
PSV-jeugd en groeide snel door naar de A1. Tijdens 
A1-toernooien speelde hij de sterren van de hemel 
tegen Feyenoord en Ajax. In de kleedkamers snoer-
den de ‘Hollanders’ hem de mond, maar op veld liet 
hij ze ‘een poepie ruiken’ (Cors eigen woorden!).
Op een zondag riep Pastoor van Amstel, geestelijk 
adviseur van RKVV Tongelre, vanaf de preekstoel hem 
terug naar Tongelre. Spelen bij ‘de Rooien’ was tegen 
de RK-gevoelens. In de jaren die volgden groeide het 
eerste elftal in 2 jaar tijd door van de derde klas ama-

teurs naar de eerste klas, het hoogst haalbare.  Twee 
jaar achtereen kampioen! Uitbundig werd dit gevierd: 
Het team met hun dames ging op de platte kar door 
Tongelre en zo naar café de Koppel: Een serenade 
door Harmonie De Eendracht en een vendelhulde van 
de Guld St.-Martinus viel hen ten deel.
Om de week dromden 2 tot 3 duizend supporters 
samen rondom het veld, dames en heren, en gezin-
nen met jeugd. Zo werd Cor onder de naam ‘Nelis’ 
wereldberoemd in Tongelre.
Na het behalen van zijn MULO diploma werd Cor 

tijdens zijn voetbalcarrière al postbode. Cor wilde de 
blauwe hemel kunnen zien. Hij was plichtsgetrouw en 
vriendelijk, en onderweg vlot bereid om te buurten.
Nog een anekdote: Zoals zovelen ging Nelis op ‘n za-
terdag biechten bij Pastoor van Amstel. “Penitentie?” 
“Och”, zei de Pastoor, “Als wij zondag winnen, dan zijn 
al jouw ‘zonden’ je vergeven!”
Vele jaren hebben we mogen genieten van Cors 
dribbelspel, passes èn van zijn altijd zonnige lach als 
gewoon mens en als postbode.

Cor bedankt en à Dieu.

Tekst: Wim van de Wiel

CORNELIS JONKERS, de dribbelaar 



activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Vernieuwd: Vorka, de kookworkshop!
Allereerst is de activiteit Vorka verhuisd naar de woensdagavond. Verder kunnen we je mededelen dat we nu een 
planning, gedurende een half jaar, van bijzondere keukens in de agenda hebben staan, zodat je van tevoren weet welk 
kook-thema op het programma staat.
De ‘chef-kok’ van de avond komt uit het betreffende land en heeft ervaring met de smaak van het land, of soms heeft 
de chef zich gewoon verdiept in de keuken van het betreffende land.

Planning voor de eerste helft 2023:

Datum Menu Onder leiding van ‘Chef’:

Woensdag 22 februari Hollandse keuken Marion

Woensdag 22 maart Surinaamse keuken Jacqueline

Woensdag 26 april Ethiopische keuken Sosina

Woensdag 24 mei Franse keuken Samia

Woensdag 28 juni Iraakse keuken Zaineb

    

We starten om 17.30 uur met koken en bereiden een 2 of 3 gangen diner met elkaar. 
Waar we natuurlijk samen gezellig van gaan smullen. Om ca. 21.30 uur is de activiteit 
afgelopen. Kosten zijn € 10,- voor het menu, de drankjes uiteraard voor de gewone 
Orka-prijzen. 
Een keertje meekoken en -eten (en opruimen), schrijf je in via info@orkacentrum.
nl en geef even door op welke datum je aan wilt sluiten om mee te koken. Wil je een 
keer een menu bedenken, laat dit dan ook weten; de coördinator van de activiteit neemt con-
tact met je op om het e.e.a. af te stemmen en eventueel te plannen voor de 2e helft van 2023.

We vragen je aandacht voor:
Muziekavond zaterdagavond 4 maart 20.30 – 24.00 uur
Zin in zon? Zin in een heerlijke relaxte avond met muziek met 
het thema:

 “Summer Jam” 
Entree natuurlijk gratis, dus wie of wat houdt je nog tegen? 

Orka Ontmoet, élke 
woensdag van 12.00 - 13.30 
uur
Wekelijks Orka Ontmoet: schuif gezel-
lig aan. Kosten € 4,50 p.p. voor een ge-
zellige en heerlijk verzorgde lunch met 
verse soep, salade en lekkere broodjes 
én een kop koffie of thee!

Bakske Doen, élke don-
derdagavond van 19.00 – 
22.00 uur
Wekelijks Bakske Doen, gewoon 
aanschuiven, bakje koffie en gezellige 
praat. Vertel je verhalen of luister naar 
de verhalen die anderen vertellen.

20
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NL Doet op 11 maart 2023
Kom je handen mee uit de mouwen steken en werk 
mee aan ons Tuinplan fase 2!

Tuinplan Fase 1 is bijna klaar: leegmaken en 
opruimen! 

We hebben een plattegrond van het plan. 

- We hebben de tuin bijna leeg om het plan uit te 
gaan voeren. Samen met  vrijwilligersgroepen van 
Eindhoven Airport, Philips en DLL zijn bijna alle te-
gels en klinkers uit de tuin gelicht en gestapeld. Vele 
handen maken licht werk zeggen ze….wij voegen 
er aan toe: vele handen verlichten de spierpijn!! 
Superfijn al die hulp. 
Op naar Fase 2: klaarmaken voor het bouwen.
Onze tuinman-vrijwilligers Dion en Yuri zijn druk 
met het verplaatsen van graszoden van achter naar 
het speeltuintje voor. 
Met NL-Doet willen we de tuin verder klaarmaken 
voor het nieuwe plan. Waar komt het gras, waar 
de bestrating, waar de pergola’s, waar moet nog 
wat grond uit en zand er in….? We hebben allerlei 
klussen en klusjes op de rol staan.

Wil je helpen met NL-Doet? 
We kunnen alle handjes 
gebruiken.  We zullen van 
9.00 tot ca. 16.30 uur aan 
de slag gaan in de tuin. 
Natuurlijk zorgen ook 
vrijwilligers voor de in-
nerlijke mens met koffie 
en lunch.
Meehelpen deze dag/
of een deel van de 
dag? Immers, vele 
handen zorgen voor 
minder verdeelde 
spierpijn! Geef je op 
via info@orkacen-
trum.nl of bel met 
06-53797337 (laat 
een bericht achter 
bij geen gehoor, 
we bellen je zo snel 
mogelijk terug).

Ook in Orka:

Om vast in de agenda te noteren:

Maandag 10 april Paastocht (van 11.00-12.30 
uur?? Definitieve tijd volgt later).

Zaterdag 17 juni Vorka Special Bier en Baksel
- ’s Middags koken met wijkgenoten o.l.v. een 
heuse (ex-)chef-kok Jeroen!
- Einde van de middag start de proeverij voor 
ieder die wil! De bierproeverij wordt vakkundig 
begeleid door biersommelier Martijn Broeders 
van Bierbroeders. 
- Wil je je al opgeven, dat kan! Via info@orka-
centrum.nl 

21
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 ‘t Hofke 8   |   5641 AL Eindhoven   |   tel: 040-212 08 88   |   e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

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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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 17 maart 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

’Come September’ (1961) is een romantische 
komedie uit de oude doos met de onlangs overleden 
Gina Lollobrigida en Rock Hudson. Een succesvolle 
Amerikaanse zakenman gaat zoals ieder jaar in 
september naar zijn Italiaanse villa om vakantie te 
houden met zijn Italiaanse vriendin. Maar dan wacht 
hem een verrassing.

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond: 21 april, 19 mei en 16 juni.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 2, 16 en 30 maart 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. 

Activiteiten agenda
Evenementen

Nieuwjaarsreceptie zondag 15 januari 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 20 januari 19.30 - 23.00 uur

Filmavond vrijdag 17 februari 19.30 - 23.00 uur

Filmavond vrijdag 17 maart 19.30 - 23.00 uur

Paasbrunch maandag 10 april 11.30 - 14.00 uur

Meesterbreinquiz vrijdag 14 april 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 21 april 19.30 - 23.00 uur

Fietspuzzeltocht voor jong en oud zondag 23 april 13.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 19 mei 19.30 - 23.00 uur

Avondwandel 4 daagse 23 t/m 26 mei 18.00 - 21.00 uur

Pinkstermarkt maandag 29 mei 11.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 16 juni 19.30 - 23.00 uur

Avondfiets 3 daagse voor jong en oud 5 t/m 7 juli 18.00 - 21.00 uur

Vaste activiteiten door diverse groepen

Wandel- en Fietsgroep 1x per 14 dagen maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur

Jeugdschaken dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur

Taalgroep dinsdag en donderdagochtend 09.45 - 11.45 uur

Kreakids 3e woensdagmiddag 14.00 - 15.30 uur

Engelse les woensdagochtend 09.00 - 12.30 uur

Inloop-/muziekmiddag woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Schildersgroep woensdagavond 20.00 - 22.30 uur

Naailes vrijdagochtend 09.30 - 11.30 uur

Dans-/bewegingsgroep vrijdagochtend 09.00 - 10.00 uur

Koffie-uurtje iedere werkdag 09.30 - 11.30 uur

Inloop zondagmiddag 13.30 - 16.30 uur

’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • Telefoon 040 – 281 17 37 (tussen 9.30 en 11.30 uur)
www.ouderaadhuiseindhoven.nl • raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

JANUARI 2023 T/M JULI 2023

WIJK0013 01-2023

Uitnodiging
Gezond oud worden: Het belang van bewegen 
en spierversterkende oefeningen
Bij Eindhoven Sport willen we graag alle 
 Eind hovenaren in beweging krijgen en houden. 
55-plussers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. 
Je bent immers nooit te oud om te bewegen. 
Sportregisseurs Marly en Vivian vertellen jou graag 
welke sport- en beweegmogelijkheden er zijn in 
Eindhoven en welke ondersteuningsmogelijkheden 
wij bieden. Ook vertellen ze over het belang van 
spierversterkende oefeningen bij het ouder worden 
en geven ze praktische tips voor het dagelijks 
leven. Nieuwsgierig? Kom dan op 9 maart
naar Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis en laat je 
informeren. 

Wanneer:           donderdag 9 maart 
Om:                     10.00 uur
Waar:                  Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
Adres:                 ’t Hofke 15, 5641AH Eindhoven

23
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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 17 maart 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

’Come September’ (1961) is een romantische 
komedie uit de oude doos met de onlangs overleden 
Gina Lollobrigida en Rock Hudson. Een succesvolle 
Amerikaanse zakenman gaat zoals ieder jaar in 
september naar zijn Italiaanse villa om vakantie te 
houden met zijn Italiaanse vriendin. Maar dan wacht 
hem een verrassing.

Noteer ook de volgende datums voor een gezellige 
avond: 21 april, 19 mei en 16 juni.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op 
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 2, 16 en 30 maart 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. 

Activiteiten agenda
Evenementen

Nieuwjaarsreceptie zondag 15 januari 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 20 januari 19.30 - 23.00 uur

Filmavond vrijdag 17 februari 19.30 - 23.00 uur

Filmavond vrijdag 17 maart 19.30 - 23.00 uur

Paasbrunch maandag 10 april 11.30 - 14.00 uur

Meesterbreinquiz vrijdag 14 april 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 21 april 19.30 - 23.00 uur

Fietspuzzeltocht voor jong en oud zondag 23 april 13.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 19 mei 19.30 - 23.00 uur

Avondwandel 4 daagse 23 t/m 26 mei 18.00 - 21.00 uur

Pinkstermarkt maandag 29 mei 11.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 16 juni 19.30 - 23.00 uur

Avondfiets 3 daagse voor jong en oud 5 t/m 7 juli 18.00 - 21.00 uur

Vaste activiteiten door diverse groepen

Wandel- en Fietsgroep 1x per 14 dagen maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur

Jeugdschaken dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur

Taalgroep dinsdag en donderdagochtend 09.45 - 11.45 uur

Kreakids 3e woensdagmiddag 14.00 - 15.30 uur

Engelse les woensdagochtend 09.00 - 12.30 uur

Inloop-/muziekmiddag woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Schildersgroep woensdagavond 20.00 - 22.30 uur

Naailes vrijdagochtend 09.30 - 11.30 uur

Dans-/bewegingsgroep vrijdagochtend 09.00 - 10.00 uur

Koffie-uurtje iedere werkdag 09.30 - 11.30 uur

Inloop zondagmiddag 13.30 - 16.30 uur

’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • Telefoon 040 – 281 17 37 (tussen 9.30 en 11.30 uur)
www.ouderaadhuiseindhoven.nl • raadhuis-evenementen@kpnmail.nl
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Uitnodiging
Gezond oud worden: Het belang van bewegen 
en spierversterkende oefeningen
Bij Eindhoven Sport willen we graag alle 
 Eind hovenaren in beweging krijgen en houden. 
55-plussers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. 
Je bent immers nooit te oud om te bewegen. 
Sportregisseurs Marly en Vivian vertellen jou graag 
welke sport- en beweegmogelijkheden er zijn in 
Eindhoven en welke ondersteuningsmogelijkheden 
wij bieden. Ook vertellen ze over het belang van 
spierversterkende oefeningen bij het ouder worden 
en geven ze praktische tips voor het dagelijks 
leven. Nieuwsgierig? Kom dan op 9 maart
naar Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis en laat je 
informeren. 

Wanneer:           donderdag 9 maart 
Om:                     10.00 uur
Waar:                  Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
Adres:                 ’t Hofke 15, 5641AH Eindhoven

GEEF JE 
DAN SNEL OP, 

WANT VOL 
IS VOL!

Activiteiten agenda
SEPTEMBER 2023 T/M DECEMBER 2023
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www.ouderaadhuiseindhoven.nl • raadhuis-evenementen@kpnmail.nl
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Evenementen

Filmavond vrijdag 15 september 19.30 - 23.00 uur

Bevrijdingsmarkt zondag 17 september 11.00 - 17.00 uur

Burendag zaterdag 23 september 14.00 - 19.00 uur

Bingomiddag zondag 15 oktober 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 20 oktober 19.30 - 23.00 uur

Halloweentocht vrijdag 27 oktober 18.00 - 19.00 uur

Deutsches Oktoberfest zaterdag 4 november 14.30 - ......... uur

Meesterbreinquiz vrijdag 10 november 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 17 november 19.30 - 23.00 uur

Speelgoedbeurs zondag 19 november 10.00 - 12.00 uur

Kerstmarkt Wasven zaterdag 9 december 13.00 - 17.30 uur

Filmavond vrijdag 15 december 19.30 - 23.00 uur

Kerststukjes maken zaterdag 16 december 19.00 - 23.30 uur

Kerstbrunch dinsdag 26 december 11.30 - 14.00 uur

Kinderactiviteit woensdag 27 december 18.30 - 20.30 uur

Januari 2024

Nieuwjaarsreceptie zondag 7 januari 2024 14.00 - 17.00 uur

Vaste activiteiten door diverse groepen

Wandel- en Fietsgroep 1x per 14 dagen maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur

Jeugdschaken dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur

Taalgroep dinsdag en donderdagochtend 09.45 - 11.45 uur

Kreakids 3e woensdagmiddag 14.00 - 15.30 uur

Inloop-/muziekmiddag woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Naailes vrijdagochtend 09.30 - 11.30 uur

Dans-/bewegingsgroep vrijdagochtend 09.00 - 10.00 uur

Koffie-uurtje iedere werkdag 09.30 - 11.30 uur

Inloop zondagmiddag 13.30 - 16.30 uur

Meesterbreinquiz
Vrijdag 14 april aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van 
team Stevies Eyes? Zaal open om 
19.30 uur. Maximaal 15 teams 
van 6 vrienden, vriendinnen 
of buurtgenoten vanaf 18 jaar. 
Publiek en supporters zijn van 
harte welkom, de bar is open. 
Inschrijven per mail aan raadhuis-
evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle 
teamleden én de gegevens van de 
contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

Kreakids in ’t Oude Raadhuis
Al 16 jaar knutselen kinderen van 5 tot 10 
jaar met veel plezier in ’t Oude Raadhuis. 
Elke derde woensdag van de maand 
(uitgezonderd juli en augustus) zijn er van 
14.00 tot 15.30 uur vrijwillig(st)ers die 
de kinderen hierin begeleiden. We zijn op 
zoek naar personen die graag knutselen 
en het leuk vinden om  kinderen hierin 
te begeleiden. Kom gerust een keer 
meedraaien. 
Denk je dat lijkt me wel iets neem dan 
contact op met: Ood Brans
oodbrans@on.nl  
tel: 040 2814228/06 83366402

Paasbrunch
2e Paasdag 10 april
van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een 
gezellige, smakelijke en sfeervolle 
paasbrunch in ’t Oude Raadhuis. 
Kosten € 7,50. 
De zaal is open om 11.15 uur.

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

4 524
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GEEF JE 
DAN SNEL OP, 

WANT VOL 
IS VOL!

Activiteiten agenda
SEPTEMBER 2023 T/M DECEMBER 2023
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Evenementen

Filmavond vrijdag 15 september 19.30 - 23.00 uur

Bevrijdingsmarkt zondag 17 september 11.00 - 17.00 uur

Burendag zaterdag 23 september 14.00 - 19.00 uur

Bingomiddag zondag 15 oktober 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 20 oktober 19.30 - 23.00 uur

Halloweentocht vrijdag 27 oktober 18.00 - 19.00 uur

Deutsches Oktoberfest zaterdag 4 november 14.30 - ......... uur

Meesterbreinquiz vrijdag 10 november 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 17 november 19.30 - 23.00 uur

Speelgoedbeurs zondag 19 november 10.00 - 12.00 uur

Kerstmarkt Wasven zaterdag 9 december 13.00 - 17.30 uur

Filmavond vrijdag 15 december 19.30 - 23.00 uur

Kerststukjes maken zaterdag 16 december 19.00 - 23.30 uur

Kerstbrunch dinsdag 26 december 11.30 - 14.00 uur

Kinderactiviteit woensdag 27 december 18.30 - 20.30 uur

Januari 2024

Nieuwjaarsreceptie zondag 7 januari 2024 14.00 - 17.00 uur

Vaste activiteiten door diverse groepen

Wandel- en Fietsgroep 1x per 14 dagen maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur

Jeugdschaken dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur

Taalgroep dinsdag en donderdagochtend 09.45 - 11.45 uur

Kreakids 3e woensdagmiddag 14.00 - 15.30 uur

Inloop-/muziekmiddag woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Naailes vrijdagochtend 09.30 - 11.30 uur

Dans-/bewegingsgroep vrijdagochtend 09.00 - 10.00 uur

Koffie-uurtje iedere werkdag 09.30 - 11.30 uur

Inloop zondagmiddag 13.30 - 16.30 uur

Meesterbreinquiz
Vrijdag 14 april aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van 
team Stevies Eyes? Zaal open om 
19.30 uur. Maximaal 15 teams 
van 6 vrienden, vriendinnen 
of buurtgenoten vanaf 18 jaar. 
Publiek en supporters zijn van 
harte welkom, de bar is open. 
Inschrijven per mail aan raadhuis-
evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle 
teamleden én de gegevens van de 
contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

Kreakids in ’t Oude Raadhuis
Al 16 jaar knutselen kinderen van 5 tot 10 
jaar met veel plezier in ’t Oude Raadhuis. 
Elke derde woensdag van de maand 
(uitgezonderd juli en augustus) zijn er van 
14.00 tot 15.30 uur vrijwillig(st)ers die 
de kinderen hierin begeleiden. We zijn op 
zoek naar personen die graag knutselen 
en het leuk vinden om  kinderen hierin 
te begeleiden. Kom gerust een keer 
meedraaien. 
Denk je dat lijkt me wel iets neem dan 
contact op met: Ood Brans
oodbrans@on.nl  
tel: 040 2814228/06 83366402

Paasbrunch
2e Paasdag 10 april
van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een 
gezellige, smakelijke en sfeervolle 
paasbrunch in ’t Oude Raadhuis. 
Kosten € 7,50. 
De zaal is open om 11.15 uur.

Aanmelden kan pas vanaf 
21 maart bij ’t Oude Raadhuis 
tussen 9.30 en 11.30 uur of even 
bellen tussen 9.30 en 11.30 uur.
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Activiteiten agenda
SEPTEMBER 2023 T/M DECEMBER 2023
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Evenementen

Filmavond vrijdag 15 september 19.30 - 23.00 uur

Bevrijdingsmarkt zondag 17 september 11.00 - 17.00 uur

Burendag zaterdag 23 september 14.00 - 19.00 uur

Bingomiddag zondag 15 oktober 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 20 oktober 19.30 - 23.00 uur

Halloweentocht vrijdag 27 oktober 18.00 - 19.00 uur

Deutsches Oktoberfest zaterdag 4 november 14.30 - ......... uur

Meesterbreinquiz vrijdag 10 november 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 17 november 19.30 - 23.00 uur

Speelgoedbeurs zondag 19 november 10.00 - 12.00 uur

Kerstmarkt Wasven zaterdag 9 december 13.00 - 17.30 uur

Filmavond vrijdag 15 december 19.30 - 23.00 uur

Kerststukjes maken zaterdag 16 december 19.00 - 23.30 uur

Kerstbrunch dinsdag 26 december 11.30 - 14.00 uur

Kinderactiviteit woensdag 27 december 18.30 - 20.30 uur

Januari 2024

Nieuwjaarsreceptie zondag 7 januari 2024 14.00 - 17.00 uur

Vaste activiteiten door diverse groepen

Wandel- en Fietsgroep 1x per 14 dagen maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur

Jeugdschaken dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur

Taalgroep dinsdag en donderdagochtend 09.45 - 11.45 uur

Kreakids 3e woensdagmiddag 14.00 - 15.30 uur

Inloop-/muziekmiddag woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Naailes vrijdagochtend 09.30 - 11.30 uur

Dans-/bewegingsgroep vrijdagochtend 09.00 - 10.00 uur

Koffie-uurtje iedere werkdag 09.30 - 11.30 uur

Inloop zondagmiddag 13.30 - 16.30 uur

Meesterbreinquiz
Vrijdag 14 april aanvang 20.00 uur.
Welk team neemt de titel over van 
team Stevies Eyes? Zaal open om 
19.30 uur. Maximaal 15 teams 
van 6 vrienden, vriendinnen 
of buurtgenoten vanaf 18 jaar. 
Publiek en supporters zijn van 
harte welkom, de bar is open. 
Inschrijven per mail aan raadhuis-
evenementen@kpnmail.nl, 
met naam en leeftijd van alle 
teamleden én de gegevens van de 
contactpersoon. 
Inschrijfgeld € 1,00 per deelnemer.

Kreakids in ’t Oude Raadhuis
Al 16 jaar knutselen kinderen van 5 tot 10 
jaar met veel plezier in ’t Oude Raadhuis. 
Elke derde woensdag van de maand 
(uitgezonderd juli en augustus) zijn er van 
14.00 tot 15.30 uur vrijwillig(st)ers die 
de kinderen hierin begeleiden. We zijn op 
zoek naar personen die graag knutselen 
en het leuk vinden om  kinderen hierin 
te begeleiden. Kom gerust een keer 
meedraaien. 
Denk je dat lijkt me wel iets neem dan 
contact op met: Ood Brans
oodbrans@on.nl  
tel: 040 2814228/06 83366402

Paasbrunch
2e Paasdag 10 april
van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een 
gezellige, smakelijke en sfeervolle 
paasbrunch in ’t Oude Raadhuis. 
Kosten € 7,50. 
De zaal is open om 11.15 uur.

Aanmelden kan pas vanaf 
21 maart bij ’t Oude Raadhuis 
tussen 9.30 en 11.30 uur of even 
bellen tussen 9.30 en 11.30 uur.
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De sloop van de laatste 36 noodwoningen is bijna voltooid. Dag na dag 
werden de woningen stukje bij beetje afgebroken door een machine met 
een grote grijper die de materialen meteen sorteerde in de daarvoor be-
stemde containers. 

Veel mensen kwamen een kijkje nemen hoe de woningen met de grond 
gelijk werden gemaakt.  Bij het schrijven van dit verhaal waren de wonin-
gen aan de Orteliusweg, Kaartmakersring en  de Planciuslaan reeds geheel 
verdwenen. Alleen 2 woningen aan de Jacob van Deventerstraat die nog 
bewoond zijn, staan nog overeind.
 
Wist u dat deze straten vroeger andere namen hadden. Toen had men de 
Telegraafstraat, Vliegtuigstraat en Automobielstraat. Deze straatnamen 
werden in 1950 vervangen door de huidige namen.

Gegevens Yvonne Henderson

SLOOP BIJNA KLAAR

POPKOOR PRESTIGE EINDHOVEN
Popkoor Prestige Eindhoven is een geweldig koor dat elke maandagavond in Het Klooster repeteert met topdi-
rigent Paul van Gorp! Dit koor wil graag groeien en er is vooral ruimte voor nieuwe leden in de stemgroep van 
de baritons.
 
Daarom organiseert Popkoor Prestige Eindhoven op 27 maart een mannenavond! Speciaal voor alle mannen 
die het mogelijk spannend vinden om naar een proefles vol dames te komen, maar het zeker gezellig vinden 
om met een leuke groep mannen te kijken hoe een repetitie bij dit leuke koor gaat.
 
Het wordt niet zomaar een repetitie! Dit wordt echt een speciale repetitie met een focus op de heren. De 
Prestige live band is aanwezig, dus je krijgt meteen een idee  hoe dit koor optreedt tijdens verschillende eve-
nementen. Ook heb je de mogelijkheid om de koorleden, de dirigent 
en de band te ontmoeten en krijg je een lekker drankje aan de bar!
 
Hoe laat? Van 20:00 - 22:00. Locatie: Theaterzaal Het Klooster Nue-
nen, Park 1, 5671 GA Nuenen.
Prestige Eindhoven Wants YOU! Ben je 
erbij?
 
Kosten
De bijdrage voor dit evenement is €5,00. 
Dit ticket is inclusief een repetitie met live 
band en een drankje aan de bar.
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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

INVEST IN YOUR HAIR
IT’S DE CROWN YOU NEVER TAKE OFF

Profi teer van 10% korting
in maart 2023

Botox top up treatment
Een luxe behandeling voor
• Droog
• Pluizig
• Beschadigd haar
• Zéér geschikt voor krulhaar

Maak voor deze behandeling telefonisch 
een afspraak.

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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de Tongelrese
Keuken

Ingrediënten 
voor 12 stuks

- 6 eieren, hardgekookt
- 1 avocado
- 2 el mayonaise
- 1 tl mosterd
- 1 el limoen- of citroensap
- peper en zout
- chilipoeder
- paar steeltjes bieslook

Bereiding

1 Pel de eieren en halveer ze.
2 Verwijder het eigeel en doe dit in een kom.
3 Leg de eiwitten op een bord.
4 Halveer de avocado, verwijder de pit en lepel de helften leeg.
5 Meng mayonaise, mosterd, avocado, limoensap, peper en zout
   met de eigelen. Eventueel met een staafmixer.
6 Vul een spuitzak met het mengsel en spuit toeven in de halve eieren.
7 Decoreer met een heel klein snufje chilipoeder en wat stukjes bieslook
  Geniet ervan met vrienden of familie!
       

Geniet ervan!                     
Clasine Batenburg

Voor bij de borrel
Gevulde eieren met avocado

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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paulvangemert.nl

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

WIST U DAT FITTHER  EN FYSIO – MANUELE THERAPIE 
TONGELRE IS VERHUISD?! 

 

Na 10 jaar zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie, waar wij op 2 januari 2023 van start zijn 
gegaan.  
 

Ons nieuwe adres is: 
Urkhovenseweg 43 
5641 KB, Eindhoven 
Tel: 040 – 281 43 17 

 

Kom gerust een kijkje nemen in onze praktijk en Fitness! 

 

U kunt bij ons terecht voor: 

Fitness 
- Outdoor Training 
- Circuittraining 
- Pilates 
- FLOOR® - (Fysio Zwangerschapscursus) 

 

Fysiotherapie 
- Algemene fysiotherapie 
- Manuele therapie 
- Fysiotherapie bij kaakproblemen 
- COPD / Longrevalidatie 
- Long Covid revalidatie 
- Niet aangeboren hersenletsel 

 

Graag tot ziens in onze nieuwe praktijk! 
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momenten met
Hart, ziel en handen

Hoe maak je een goede keuze?
Door Margit van Tuijl, studentenpastor/life coach voor studenten in Eindhoven

Keuzes maken heb ik vaak moeilijk gevonden. Ik heb 
dan de neiging om te gaan piekeren en in gedachten 
van de ene naar de andere mogelijkheid te springen. 
Net zolang totdat ik op een bepaald moment maar 
‘de knoop doorhak’, op hoop van zegen…
Gelukkig reikte mijn collega Gideon van Dam mij – 
toen hij mij supervisie gaf– een bruikbare ‘keuzeme-
thode’ aan, die hij weer van anderen had ontvangen: 
een manier waarop je weloverwogen keuzes kunt 
maken, waarbij je hoofd en je hart beide mee mogen 
doen. Nieuwsgierig? Het gaat als volgt:

1. Maak kolommen
Pak een vel papier en maak daarop zoveel kolommen 
als je mogelijkheden hebt. Stel dat je uit drie dingen 
(laten we zeggen: A, B en C) kunt kiezen, dan maak je 
dus drie kolommen en schrijft daarboven: A, B, C.
2. Gedachten en gevoelens
Vervolgens schrijft je in kolom A alles wat er bij je 
naar boven komt, als je voor A zou kiezen: je gedach-
ten, je gevoelens, de voordelen, de nadelen en de 
vragen die je er eventueel bij hebt. Daarna doe je 
hetzelfde met kolom B en C.

3. Wat is belangrijk?
Waarschijnlijk zijn bepaalde gedachten of gevoelens 
voor jou belangrijker dan andere. Onderstreep wat 
voor jou het zwaarste weegt. Soms weet je dan met 
je hoofd en je hart wat de goede keuze is. Zo niet, zet 
dan ook de volgende stappen.

4. Leef één dag met één keuze
Breng dan rust in je denkproces door iedere dag met 
één keuze te leven. Je staat op en denkt ‘vandaag is 
mijn keuze: A’ en door de dag heen neem je waar hoe 
je je bij die keuze voelt en welke gedachten deze bij je 
oproept. Aan het einde van de dag kun je aanvullende 
ideeën aan je kolom toevoegen. De dag daarna leef je 
met keuze B en zo verder. Na C kun je eventueel weer 
bij A beginnen.

5. Wat geeft je vreugde?
De onderliggende vraag bij dit alles is: welke keuze 
geeft jou de meeste vreugde? Dus geen ‘oppervlakkig 
plezier’ of ‘makkelijke uitweg’, maar: van welke keuze 
word je blij van binnen? Dit is namelijk de keuze die 
waarschijnlijk het beste bij je past en het meest aan-
sluit bij wat jij wilt doen en wie je wilt zijn.

6. Doe het!
Als je eenmaal weet welke keuze het beste bij je past, 
ga er dan ook voor. Laat je niet meer afleiden door 
smoesjes of uitwegen, maar doe datgene waar je van 
harte voor kiest.

Het mooie van deze keuzemethode is, dat deze je uit 
het gepieker haalt. Vooral doordat je één dag met 
één keuze gaat leven, geeft dat de rust die je nodig 
hebt om iedere mogelijkheid te doorleven en je keuze 
op een diepere laag te maken. Iets voor jou? Er is 
maar één manier om erachter te komen: probeer het 
uit!
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van de Geloofsgemeenschap
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Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoorde-
lijkheid van Rond ’t Hofke maandelijks de kerkbe-
richten 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.

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 (Parochie-
centrum Sint Joris).

Voor meer info:  www.parochiesintjoris.nl
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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

Wij zijn op zoek

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

Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen voor uitbreiding van 
ons bestuur waaronder een penningmeester.
Spreekt het u aan, neem dan contact met ons op om 
kennis met ons te komen maken.
Via E-mail: secretariaat.calixtus@gmail.com
Telefoonnummer: 06-22976471
Of kom op woensdag een kijkje nemen op ’t Hofke 
153, 5641 AK Eindhoven, dan is Lilian (onze adminis-
tratrice) aanwezig op het Kerkwijkcentrum en zij kan 
u alle informatie geven over het reilen en zeilen van 
onze Stichting.

Namens het bestuur:
Sjaak Kommers
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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

Een nieuwe burgemeester
Toen burgemeester Van de Ven in 1919 door ziekte zijn ambt moest neerleg-
gen, kwam er een vacature voor een nieuwe burgemeester. Uit de selectiepro-
cedure werd de heer J.L. van Engeland gekozen, ambtenaar van de burgerlijke 
stand, gemeentesecretaris en ontvanger van de gemeente Zesgehuchten.
Op 3 juni 1910 werd hij als burgemeester van Tongelre geïnstalleerd. Vreemd genoeg bleef 
hij tevens tot aan de annexatie van Zesgehuchten met Geldrop in 1921 gemeentesecretaris en ontvan-
ger aldaar.
 
Van Engeland kocht voor 8000 gulden een perceel van 5000 m2 van Theodorus van de Kerkhof uit de Kuilen-
straat. De grond was gelegen op hoek Nieuwstraat (Tongelresestraat) Hofstraat. Na de oplevering verhuisde 
de familie Van Engeland in augustus 1914 naar Tongelre. Buiten zijn jaarwedde van 500 gulden ‘deed’ de 
burgemeester ook nog in verzekeringen!
In 1919 werd uitgekeken naar een perceel grond om er een school op te bouwen, en ja hoor, de burgemeester 
had nog een stuk ter beschikking. De gemeente kocht het - inclusief de woning van de burgemeester - aan 
voor 28.500 gulden. Toen Tongelre op 1 januari 1920 opging in Groot-Eindhoven werd Van Engeland wethou-
der van financiën van deze nieuwe gemeente. In 1937 bouwde hij 100 meter verderop (Tongelresestraat 443) 
een nieuwe woning.
Om Van Engeland te eren werd het sportpark Doornakkers naar hem vernoemd, het Burgemeester Van 
Engelandsportpark. Maar helaas, het sportpark heeft moeten wijken voor de expansiedrift van woongebied 
Berckelbosch. En hiermee is de naam Van Engeland verdwenen uit het Tongelrese. Een tastbare herinnering 
vastleggen zou toch wel het minste zijn.

 
Vader Van Engeland was herbergier en moeder winkelierster te Hoog Geldrop.

Zoon Josephus van Engeland was in Lieshout van 1901 tot 1902 onderwijzer, waarna hij van 1902 tot 1905 in 
Son deze functie uitoefende. In 1906 solliciteerde hij in Zesgehuchten naar de functie van secretaris, waarvoor 

hij op 18 oktober 1905 werd aangenomen.

De burgemeesterswoning aan de Tongelresestraat met 
de kinderen Cor en Etta en een dienstmeisje uit België.

Burgemeester Van Engeland met gezin.
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In februari zijn onze deelnemers al druk bezig geweest met het vullen van hon-
derden kruidenpotjes. In de loop van de maand zijn daar de kruidenplantjes in 
uitgeplant. We hebben dit jaar weer een prachtig assortiment aan biologische 
kruiden voor je klaarstaan, met een aantal nieuwe soorten.

Voor het eerst kun je bij ons ook terecht voor themakruidenbakken. 
Wat dacht je van een bak met verschillende theekruiden? Met allerlei 

smaken munt? Of een bak met pizzakruiden? Kom gerust eens kijken in onze winkel. 
(Tip: Het zijn ook ontzettend leuke bakken om cadeau te doen!)

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten december

zaterdag 4 maart Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

maandag 6 maart Kom in de kas 10.00 – 12.00 uur

vrijdag 10 maart Natuurthema-avond - paddentrek 19.00 – 20.30 uur

zaterdag 11 maart Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 11 maart NLdoet Hele dag

zaterdag 18 maart Natuurwerkochtend 9.30 – 12.30 uur

zaterdag 25 maart Klusochtend 9.15 – 12.30 uur

zaterdag 8 april Paasbloemschikken voor kinderen 10.00 - 12.00 uur

Eindelijk. De natuur komt weer tot leven. Het is maart en de lente komt eraan. Bij het Wasven 
zitten we vol in de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Daarbij kunnen we alle hulp gebrui-
ken. Kom je ons helpen, op 11 maart, tijdens NLdoet? We hopen veel vrijwilligers te kunnen begroe-
ten. En, natuurlijk gaan de vaste activiteiten gewoon door.

NLdoet
Elk jaar organiseert het Wasven een activiteit in samenwerking 
met het Oranje Fonds, onder de noemer NLdoet. De natuur-
werkgroep heeft ook dit jaar weer een paar leuke klussen om 
aan te werken. 
Allereerst gaan we een kastanje-houten hekwerk plaatsen aan 
de oostkant van de boomgaard (de kant van de tuinderij dus), 
waar de schapen in rondlopen. We gaan palen slaan en het hek-
werk monteren voor onder meer de lammetjes, die half april 
worden geboren. Het gaashekwerk aan de zuidkant, naast de 
kleinfruitstrook, gaan we een halve meter naar de binnenzijde 
van de boomgaard verplaatsen. Alle fruitbomen worden voorzien van nieuw gaas rond de stammen om vraat 
van onze schapen tegen te gaan en krijgen ook twee kruiwagens compost. Leuke klussen om naar uit te kijken! 

Verder gaan we aan de slag met het opknappen van de kweektafels en we maken een schaduwdoek voor de 
kas. Ook wordt er geschilderd en behangen in het koffieatelier in de boerderij. Samen gaan we er ongetwijfeld 
weer iets moois van maken.

Heb je ook zin om te komen helpen? Kijk op onze website voor meer informatie, of schrijf je in via de site van 
NLdoet.

Biologische (keuken)kruiden
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Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud. Op 
de website www.wasven.nl en onze sociale media 

(Facebook en Instagram) wordt het laatste nieuws 
digitaal verspreid. Je kunt je via de website ook 

abonneren op onze nieuwsbrief.

Natuurthema-avond - padden
Vrijdag 10 maart is het weer tijd voor de natuurthema-avond 

voor kinderen en deze keer gaan we op paddentrek. Als het 
voorjaar voor de deur staat, worden er weer allemaal dieren 

wakker uit hun winterslaap. Zo ook kikkers, padden en salamanders. 
Wij gaan ze zoeken in het donker. Trek je laarzen en oude kleren aan 

en neem een goede schijnwerper mee, dan gaan we op pad! Het wordt weer 
leerzaam en ook nog spannend in het donker!

We beginnen om 19.00 uur bij de Wasvenboerderij en eindigen om 20.30 uur. Deelname kost 2 euro per kind.

Paasbloemschikken voor kinderen
Onder leiding van een docent van Groei en Bloei kunnen kinderen op 8 april 
van 10.00 tot 12.00 uur creatief aan de slag met groen en bloemen. We ma-
ken een leuk paastaartje. De workshop is geschikt voor basisschoolkinderen 
vanaf groep 4. 

Ouders of begeleiders bieden we een kop koffie of thee aan. Jullie kunnen 
blijven kijken, een stukje wandelen, iets lekkers eten in de gasterij en/of je 
(klein)kind later ophalen.  

De kosten zijn €15 voor (klein)kinderen van leden van Groei & Bloei (€18 voor 
niet-leden). Aanmelden is mogelijk tot 30 maart 2023. Kijk op onze website 
voor meer informatie. 

Kom in de kas
Lekker in de tuin werken, samen 
met andere vrijwilligers? Zorgen 
voor allerlekkerste groentes, granen 
en kruiden, super gezond en lokaal 
geproduceerd? Kom dan eens kennis-
maken 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 an-
ders: van zaaien, wieden en composteren tot het oogsten en 
verwerken van onze gewassen. Van het snoeien en opbin-
den van struiken tot het vegen, maaien en schoffelen van 
akkerranden, erf en hooiland.

Lijkt het je leuk? Kom langs in de kas op elke eerste maan-
dag 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 organi-
seert de natuurwerkgroep van het Wasven de 
natuurwerkochtend voor jong en oud. Zoals 
altijd zijn er genoeg leuke en nuttige natuurk-
lussen te doen rondom de Wasvenboerderij. 
Wie mee wil helpen is van harte welkom op 
zaterdag 4 en 18 maart. 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 11 en 25 maart 
welkom voor allerlei onderhoudsklussen Vanaf 
9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Meer informatie 
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Verenigingen
Aan het woord

Open huis Scouting Doornakkers!
Zaterdag 25 maart houdt Scouting Doornakkers een Open Huis.
Je kan dan gezellig langskomen, meespelen en ervaren hoe leuk scouting is!

Jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar (Bevers): 10.30 tot 12.30 uur.
Jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar (Esta’s): 10.00 tot 12.30 uur.
Meisjes van 7 t/m 11 jaar (Kabouters) 14.00 tot 16.30 uur.
Jongens van 7 t/m 11 jaar (Welpen) 14.00 tot 16.30 uur.
Meisjes van 11 t/m 15 jaar (Gidsen) 13.30 tot 17.00 uur.
Jongens van 11 t/m 15 jaar (Verkenners) 13.30 tot 17.00 uur.
Meisjes van 15 t/m 18 jaar (Sherpa’s) 13.30 tot 17.00 uur.
Jongens van 15 t/m 18 jaar (Rowans) 13.30 tot 17.00 uur.

Inschrijven hoeft niet! Je bent van harte welkom bij een van de 
bovenstaande onderdelen en aangegeven tijdstippen. 
Zorg dat je op tijd bent. Zo blijft er heel veel tijd over om te 
spelen. Scouting Doornakkers vind je aan de 
Urkhovenseweg 27.
Vind jij het ook tijd voor avontuur? Noteer dan 25 maart in je agenda en kom gezellig langs!
Meer informatie: www.doornakkers.com of mail naar info@doornakkers.com.

Op maandag 29 mei, 2e Pinksterdag, wordt door scouting Sint Frans de jaarlijkse braderie op ’t Hofke georga-
niseerd. We hopen dit jaar voldoende deelnemers te mogen ontvangen en veel bezoekers.
Ook dit jaar mogen kinderen tot en met 12 jaar gratis een grondplaats reserveren op de markt.  Ze mogen 
daar kindergerelateerde spullen verkopen, eventueel onder toezicht van de ouders.
I.v.m. de verbouwing van ’t Hofke Noord moeten we nog bekijken wat daar mogelijk is m.b.t. het plaatsen van 
marktkramen.
Er zijn kramen van 4 meter lang voor hobby, 2e hands en zakelijk. Kramen voor hobby en 2e hands kosten 30 
euro. Kramen met nieuwe spullen 40 euro.  Wij hebben nog plaats voor food en kindervermaak. Informeer 
naar de prijzen. Voor informatie en het opgeven voor deelname aan de markt:  braderiescoutingst.frans@
gmail.com.
Tot ziens op de markt
Scouting Sint Frans  

BRADERIE  ’T HOFKE
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Hieperdepiep hoera Scouting Sint Frans bestaat 75 jaar!

REüNIE 75 JAAR SCOUTING ST FRANS
Vorig jaar, 2022, bestond de Tongelrese scouting-
groep St. Frans, 75 jaar. Door de  nasleep van corona 
werden de feestelijkheden op een laag pitje gezet en 
vieren wij pas dit jaar ons 75 jarig jubileum. Zo zullen 
er diverse feestelijke programma’s zijn en is het de 
bedoeling om dit jaar met alle speltakken gezamenlijk 
op kamp te gaan naar een nader te bepalen locatie .

Dit alles voor de huidige leden. Maar ook de oud-le-
den zijn we zeker niet vergeten. Daarom organiseren 
wij voor alle oud-leden een reünie op vrijdag 14 april  
2023.   Op deze reünie zijn alle mensen die lid zijn 
geweest van Scouting St. Frans, van harte welkom.  
De reünie wordt gehouden in het scoutinggebouw 
aan de Vuurvlinderstraat dat al weer 23 jaar onze 
blokhut is. 

Hoewel wij een groot aantal oud-leden in het be-
stand hebben en van veel leden nog de gegevens 
hebben van de laatste reünie, missen we nog van 
heel veel oud-leden de adresgegevens. Mocht je als 
oud-lid, half maart nog geen uitnodiging hebben 
ontvangen, stuur dan even een mailtje naar info@
scoutingsintfrans.nl, zodat we je ook een uitnodiging 
kunnen sturen. Ken je oud-leden die bijvoorbeeld zijn 
verhuisd naar een andere stad of dorp, wijs ze dan op 
de reünie of meld ze aan.

Voor alle oud-leden,
tot 14 april.
Scouting St. Frans

Wij zijn er ontzettend trots op dat we al zo lang iedere vrijdagavond en zaterdag veel 
plezier maken met onze scoutinggroep. Om het 75 jarig bestaan te vieren zijn we met 
alle jeugdleden en leiding op pad gegaan. Om 2 uur ’s middags stonden we met z’n al-
len klaar om te gaan schaatsen. Eenmaal aangekomen trok iedereen z’n schaatsen snel 
aan. “WE WILLEN HET IJS OP!” hoorden we van alle kanten. De leiding vloog van welp 
naar bever en weer naar welp om te helpen met het aantrekken van de schaatsen, ter-
wijl de verkenners en rowans al lachend wat pirouetjes aan het maken waren. Toen bij 
iedereen de schaatsen lekker zaten, zijn er heel veel kilometers gemaakt op de ijsbaan. 

Om half 4 hebben we even pauze genomen met wat chipjes en drinken. Na een paar 
uur ijspret met elkaar zijn de welpen en de bevers met de auto naar huis gegaan. De 
verkenners en rowans zijn zelf naar de blokhut gefietst. Toen we op de warme 
feestelijk versierde blokhut aankwamen, stond er in het welpenlokaal al van alles 
klaar. Er stond een prachtig gedekte tafel met gourmetstelletjes en allemaal lekke-
re hapjes, om zelf te bakken, klaar. 
Groot en klein hielp elkaar met het bakken van al dat lekkers. Er werden prachtige 
verhalen verteld, moppen getapt, hard gelachen en prachtig gezongen. 
Wat een gave dag was dit en wat is het fijn om dit met z’n allen te doen! Met een 
volle buik en spierpijn van het schaatsen en lachen is iedereen weer voldaan naar 
huis gegaan. 

Lijkt het jou leuk om het 76 jarig bestaan van Scouting Sint Frans met onze gezellige 
groep te vieren? Kom dan eens een kijkje nemen en draai een keertje gezellig met ons 
mee. Dan kan je zelf ervaren wat voor leuke dingen wij doen en wat voor een fijne 
groep we zijn. Wil je vooraf nog wat informatie, dan kun je een kijkje nemen op onze 
website https://www.scoutingsintfrans.nl.
Hier vind je de telefoonnummers van onze contactpersonen per 
speltak. Kijk ook gerust op onze Instagram Scouting.st.frans voor 
leuke foto’s van onze activiteiten. 
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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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“En de Gouwe Peer van SV Tongelre gaat dit jaar naar.....”
Ömer Zengin, een vrijwilliger die zich onbaatzuchtig heeft ingezet 
voor onze vereniging. Ömer is namelijk al sinds 2014 zaalcoördi-
nator en regelt alle zaken omtrent het zaalvoetbal. En dat zijn er 
nogal wat!

Hij is de spil tussen de Tongelrese zaalteams en de KNVB. Hij 
moet nagaan of zaalvoetballers speelbevoegd zijn en stemt dit af 
met de leiders. Ömer zorgt voor de indeling binnen de competi-
ties, voor de tenues en wedstrijdzalen. In de negen jaar waarin 
hij hiermee bezig is, is volop ontwikkeling te bespeuren. Zijn ver-
antwoordelijkheid ligt bij 2 of 3 zaalvoetbalteams. “Wat ik vooral 
leuk vind naast mijn organisatorisch werk, zijn de contacten met 
de zaalspelers. Mijn inzet binnen SV Tongelre geeft mij veel vol-
doening en ik ben goed in staat om iedereen te motiveren.”

Sommigen beweren dat Ömer binnen de club niet zo bekend is, 
maar dat klopt niet, want als een artikel over zijn Gouwe Peer 
buiten de Tongelre website, ook nog gepubliceerd is bij het ED, 
de Gelderlander en het AD, dan heb je toch wel indruk gemaakt. 
En als we verder kijken in zijn geschiedenis met SV Tongelre blijkt 
dat Ömer daarin een behoorlijke staat van dienst heeft opge-
bouwd.

“Ik ben al vanaf mijn zevende levensjaar verbonden aan deze fantastische vereniging. Na een aantal jaren als 
voetballer ben ik overgestapt naar Rust Roest en daarna heb ik ook nog voor Braakhuizen gespeeld en bij wat 
andere clubs. Het mooie echter aan SV Tongelre is dat je hart er altijd naar teruggaat en dat je altijd weer als 
een kind van de club kunt terugkomen.” Dit gegeven hoor je van veel (oud) spelers die, geen enkele uitgezon-
derd, vroeg of laat weer op het oude nest terugkeren. 

Dan maakt Ömer een verrassende stap: “Ik heb 8 jaar lang alles gegeven en gelaten voor taekwondo, waar-
bij ik zelfs op internationaal niveau terecht kwam. Ook daarna weer terug naar SV Tongelre, waar ik in een 
seniorenteam terecht kwam samen met Tom Ronken. Vijf jaar lang met veel plezier rondgedarteld met mijn 
teamgenoten.”

Daarna toch weer gestopt? “Jazeker, maar nu om een niet-voetbal reden. Het vaderschap heeft mij twee 
prachtige dochters gegeven, maar nu zijn ze oud genoeg om een voetbalveld te betreden. Dus....terug naar 
mijn favoriete club en gaan spelen bij Tongelre 3. Tussendoor ook nog een eigen zaalteam opgericht met Tom-
my.”

Het houdt maar niet op met deze Ömer. Hij voelt zich thuis, telkens weer. Maakt niet uit hoelang hij wegge-
weest is. “Het huidige Tongelre 3 heeft al de naam om supergezellig te zijn en dat kan ik alleen maar beves-
tigen. Maakt niet uit wie er bijkomt of weggaat; de sfeer blijft supersterk en onaantastbaar. Wat ik wel heel 
jammer vind, is dat er maar 4 seniorenteams bestaan bij Tongelre. Dat kan echt beter en het is te hopen dat 
uit de nieuwe wijk mannen en vrouwen zich geroepen voelen om ook lekker gezellig mee te voetballen met 
ons. Waar we echter bij Tongelre 3 het allerbeste in zijn, is de derde helft. En we werken eraan om onze kanti-
ne voller te laten lopen, met ieders medewerking.”

Aldus onze meest recente Gouwe Peer. Er bestaat overigens ook een GouwePeer.nl website. Deze site gaat 
over spiritualiteit, het heelal, wetenschap en natuur. Als we dit combineren met onze Gouwe Peer, bij wie 
charme en uitstraling een belangrijke rol spelen, komen we een heel eind.
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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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Jubileum Arno’s Theater - 30 jaar
Arno’s Theater bestaat 30 jaar en viert dit met een nieuwe serie van Hommage aan de clown.
Met een Pipowagen als kassa en lounge die herinnert aan het circusverleden, met een heerlijke tuin om vooraf 
een gratis kop koffie en na afloop nog een wijntje te drinken en met een theaterruimte waar je als publiek 
boven op het spel zit, is dit met recht het gezelligste theatertje van Eindhoven. Of zoals clown Arno Huibers 
het verwoordt: ‘Het geheime plekje van Eindhoven, een unieke plek als een sprookje’.

Naast de ontwikkeling van 23 eigen clownstheaterproducties van Arno Huibers, zijn er in de loop van de jaren 
ook mooie andere initiatieven in ontstaan. Dat varieert van de eerste audities van Cliniclowns tot opleidin-
gen van miMakkus.nl met subtiele clownerie bij dementie. En natuurlijk is er ook programmering van diverse 
andere theater- clowns- muziek- en cabaretproducties.

HOMMAGE AAN DE CLOWN - Chaplin and other famous clowns by Arno
De clown is een onuitputtelijke bron van fantasie voor Arno Huibers. In deze jubileumvoorstelling speelt Arno 
Huibers zijn eigen interpretaties van wereldberoemde acts, samengesmeed tot een eerbetoon aan de ‘grote 
meesters’ van de clownswereld. 

Arno Huibers voert ons mee in de zwart-witte wereld van 
de vroege film met Charlie Chaplin & Buster Keaton in 
Limelight. Om vervolgens als stoffige toneelmeester in een 
vermakelijke drumact van de jonge Rowan Atkinson (later 
mr. Bean) te verdwalen. De wereldberoemde clown Slava 
Polunin (Snowshow) inspireert Arno tot een romantische 
datingact onder het ’pluchen maanlicht’ met twee giga 
telefoons. 
De voorstelling eindigt met een kleurrijke multimediale 
act, waarmee Arno Huibers zijn clown naar de 21ste eeuw 
brengt in zijn eigen intieme Eindhovense theater.
Regie Geert Niland / techniek Rob Bügel

Plaats Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven
Reserveren  www.ticketkantoor.nl/events/hommage
Data maart: 3 (try-out), 17, 19, 31 / april: 2, 21, 23 / mei: 19, 
21  aanvang vrijdag 20 uur / zondag 15 uur
Entree volwassene € 16,- / kind (welkom vanaf 8 tot 16jr) € 
10,-   /  (try-out 3 mrt: € 10,- & € 7,50)
Gratis koffie/thee vooraf
Informatie www.arnohuibers.nl

PROBLEMEN MET UW COMPUTER?

WWW.FLEUREN-ICT.NL
06 29210639

BETAALBAAR NO-CURE NO-PAY BIJ U THUIS

ZET IN UW AGENDA!!!
 DIT JAAR ORGANISEREN WIJ DE

25e
 AVONDWANDELVIERDAAGSE door ons 

mooie Tongelre

 van 23 tot en met 26 mei 2023.
Zet de wandelschoenen klaar en 

smeer de kuiten.
Tot 23 mei.

Marianne Kommers en Fransje Rovers.
Namens Wijkcentrum het Oude Raadhuis
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Maart 1973

50 jaar
‘t Karregat

Wijkblad 3 van ’t Karregat van toen. We hadden ge-
dacht dat we de redactiebus elke dag zouden moeten 
legen vanwege de overstelpende hoeveelheid reac-
ties en ingezonden stukken. Na twee weken echter 
zien we nog geen enkele kopij! U weet toch waar de 
bus staat? Of we zijn zo volkomen in onze opzet, of 
het is de carnaval (zondag 4 maart) die ons parten 
speelt. . . (zie top 10 ).

De wijkpastor zegt: ”Als de jongeren de zondagsvie-
ring om 10 uur te vroeg vinden; over tijden valt te 
praten.”

Aan het aantal vergaderingen is geen gebrek. Op 1 
maart was er in de gymzaal aan de Hofstraat een ver-
gadering met 50 personen. Een verslag van 4 pagina’s 
over: hoe katholiek moet katholiek onderwijs zijn? 
Autoritair of anti-autoritair?

De ouders zijn toch de baas? Niet de Sint Jozefver-
eniging! Pfff . . .ik zal ’s kijken of ik u hiermee nog 
ga vermoeien. Dan maar ’n interview door René 
Rockx met Jos de Valk, toekomstig hoofd der R.K.-ba-
sisschool het Karregat. Het open karakter van het 
Karregat trok hem erg. Hij wil inbreng van de ouders  
.vernieuwing . . .dat soort retoriek. Hij vindt de grijze 
muren en betonnen keermuurtjes verschrikkelijk. Hij 
is pas 33, maar hij wil natuurlijk al wel ’n beetje wijs 
overkomen.

Half maart komt er nog een wijkblad, een dunnetje. 
We vonden iets in de redactiebus. Een briefje. “Ik 

heb het wijkblad betaald maar nog nooit ontvangen”, 
klaagt iemand.

Een aantal deskundigen van de decoratieve in-
richtingscommissie vergaderen in het Wapen van 
Tongelre. Eigenlijk had dat geen zin. De bazen waren 
afwezig.

De tijd dringt! Gisteren is al te laat. Eigenlijk is er niets 
meer te veranderen. Voor de opening van het Karre-
gat moet ’n hoop georganiseerd worden! We willen 
gekke toestanden! Ideeën graag in de bus. 
Er is nog veel braakliggend terrein. Waarom moeten 
die honden in de zandbakken van de kinderen? 
Weer ’n vergadering, nu van de peuterspeelzaal met 
9 dames en 1 heer. Wordt de ruimte straks ’n soort 
kelder zonder daglicht? Er zijn volop wensen m.b.t. 
de vloer, de wanden, het sanitair, noem maar op. De 
telefoon kan in het restaurant opgenomen worden. 
De bejaarden willen best ’n dagdeel mee komen 
helpen.

Het Julianafonds financiert direct materiaal zoals een 
kinderaanrecht. In september willen we open. Er 
wordt een prijs beschikbaar gesteld voor een origine-
le naam. 

Er komt een bord in het Karregatje met data en tijden 
van het een en ander. Voor de toekomstige peuter-
speelzaal vindt er ook een speelgoedactie plaats op 
31 maart. 

Ten slotte: wethouder Nico van der Spek had een 
gesprek met mevrouw M.H. Blom-Fuhri Smetlage uit 
Geldrop. Zij heeft een idee van 5 pagina’s uitgewerkt 
over andersoortige leefmogelijkheden in verhaal-
vorm. Kom ik nog op terug.
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gezond en Wel
Hypochondrie, wat is het? En wat kun je er aan doen?
Hypochondrie wordt ook wel ziektevrees genoemd. We spreken van 
deze angst als je voortdurend bezig bent met het bedenken van moge-
lijke ernstige aandoeningen die je zou kunnen hebben of krijgen. 
Er kunnen ook paniekaanvallen optreden bij hypochondrie en de licha-
melijke symptomen behorend bij die paniekaanvallen kunnen ook weer 
verkeerd geïnterpreteerd worden. De symptomen kunnen zo akelig zijn 
dat je denkt dat je daadwerkelijk iets ernstigs mankeert. 
Deze symptomen kunnen namelijk hartkloppingen, zweten, trillen of 
beven, benauwd gevoel, druk op de borst en misselijk zijn en dit kan 
leiden tot de angst om iets aan het hart te hebben of  angst om dood te gaan.

Een belangrijk verschijnsel van hypochondrie is dat de geruststelling dat er niets ergs met je aan de hand is, 
vaak niet werkt of maar van korte duur is. Zelfs als een huisarts of specialist je verzekert dat er niets ernstigs 
aan de hand is, is het vaak een kwestie van tijd totdat de zorgen het weer overnemen. Dit heeft alles te maken 
met dat vervelende stemmetje dat jij in je hoofd hebt zitten die je ervan overtuigt dat je wel iets ernstigs 
hebt….. De angst om een ernstige ziekte te hebben of te krijgen kan een hele grote negatieve impact op je 
leven hebben. Soms is het zelfs voortdurend in je hoofd aanwezig. Als je hier last van hebt, kan het zijn dat je 
dagelijkse functioneren enorm wordt gehinderd. 

Wat is de oorzaak van hypochondrie? 
Er zijn verschillende aanleidingen voor 
het ontwikkelen van een angststoornis. Zo 
kunnen een genetische aanleg, ingrijpende 
gebeurtenissen en ervaringen, omgevings-
factoren zoals bijvoorbeeld gezinsinvloeden 
enz. van invloed zijn. De oorzaak echter kun 
je eerder vinden in bepaalde psychische 
factoren.  Mensen die dezelfde (bedreigende) 
situatie meemaken, kunnen hier toch beide 
heel anders op reageren. Men maakt dan 
hetzelfde mee, maar men denkt beide anders 

over hetgeen ze meemaken. De oorzaak van het hebben van hypochondrie, de reactie op lichamelijke symp-
tomen, is dan dus vooral te vinden in onze manier van denken. Deze gedachten worden ook wel catastrofale 
gedachten genoemd. Dit is eigenlijk een soort denkfout, waar bij elk symptoom meteen van het slechtste 
wordt uitgegaan.

Angst om ziek te worden overwinnen. 
Je angst om ziek te worden kun je goed aanpakken. Het is van belang dat je 
inzicht krijgt in de oorzaak van jouw probleem; dat je leert hoe het angstmecha-
nisme werkt en dat je meer constructieve denkpatronen bedenkt en hiermee 
oefent. Je leert op een andere manier aandacht te hebben voor je lichaam. Het 
is van belang dat je gaat leren om niet meer inhoudelijk op je klachten in te 
gaan. Dit heeft namelijk absoluut geen zin. Het is van belang om bepaalde ge-
dragspatronen te doorbreken. Tevens ga je bepaald gedrag proberen te vermin-
deren of achterwege laten. Op deze manier leert zowel je brein als je lichaam 
dat het niet angstig hoeft te zijn. Je zult zien dat jouw angstprobleem op deze 
manier verminderd cq opgelost kan worden.

Praktijk Marja Boerefijn 
Pagelaan 7, 5641 CB 
Eindhoven (bij de Jumbo)
0402813463 0644109579 
marja@cesar-tongelre.nl 
www.cesar-tongerle.nl
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L L E D N A H T R O P X E O P G E F O K T
E D E G R L V R N J U R I S T I R M A R T
K G I T A E E I O G E A K F R A A I S T E
R P E E N T T V N K N E B O O S W I C H T
I L G W H A E H A G E I T A S I L A N A K
C A E C E R M M C R E P P A H C S D O O B
N K W G E T E K T U G R G N I S S A C O M
E T D E N G E E E D N E V E L E D E M E N
D A N R O E K N T D T D N E P IJ R G N A A
D T A L A E B R S A I N F O R M A T I C A
I T R K O A L A F V IJ B E L E V E N I S F

M O T B R E D E L M O E D I G B E E T J E
H O S T S U L N O E I L A B Y R I N T R O

De overgebleven letters vormen een AUTOSPORT

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 maart 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 ’INVLOEDRIJK’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Ronald Zwarts
t Hofke 57  

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

 Pagelaan woordzoeker 
maart 2023

AANGRIJPEND DRAAD JURIST NUCHTER
BALIE EDELMOEDIG KANALISATIE ONLUST
BEETJE EXPORTHANDEL KOALA OPGEFOKT
BELEVENIS FRAAISTE LABYRINT OVEREEN
BENGEL GATE LEDER PING
BOEKETREEKS GEWETENSVOL MASSAGETAFEL PLAKTATTOO
BOODSCHAPPER GRAVEL MEDELEVEND STRANDWEG
BOOSWICHT HORLOGEMAKER MIDDENCIRKEL TEERHEID
CANON INFORMATICA MOCASSIN TRAMRIT
DEKMANTEL INTRO NAAF VINGERVERVEN                   
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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

 

U kunt terecht in ons  
fitnesscentrum voor: 

- Individueel fitness 
- Pilates 
- Circuit training 
- Outdoor training 
- Floor® (zwangerschapstraining) 

Urkhovenseweg 43 
5641 KB, Eindhoven 

Tel. 040-2814317 
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


