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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

Ook voor bruiloft- en rouwboeketten
kunt u bij ons terecht!

U bent van harte welkom!
Tongelresestraat 405 • 5642 ND Eindhoven

Telefoon: 040 - 281 54 93 • fl owercorner1952@outlook.com

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

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

0.7L
TULLAMORE DEW

IRISH WHISKY  
van € 20,95 voor  

0.7L
 AMARULA

CREAM  
van € 16,95 voor  

0.75L
TURNING LEAF 

ZINFANDEL  

1L
BACARDI

BLACK  
van € 22,95 voor  

1L
BACARDI

CARTA BLANCA  
van € 20,95 voor  

 € 17,95 € 14,45 € 4,95  € 19,95 € 17,95

2+1
GRATIS

 

SALUT!  CHEERS!  PROOST!

HET WORDT WEER EEN LEKKERE HERFST!

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

Maandag: gesloten
Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven

T +31 (40) 290 83 89
info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

Voor meer aanbiedingen:
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van de Redactie
Tongelre zou een wat achtergeble-
ven gebied zijn. Maar als je even 
goed nadenkt, dan zul je ontdekken 
dat Tongelre best wat te bieden 
heeft en ook met de tijd meegaat. 
Twee historische bezienswaardige 
plekjes, twee juweeltjes die het 
verdienen gekoesterd te worden en 
waarmee dan ook met zorg wordt 
omgegaan zijn de watermolen van 
Coll en de Opwettense watermolen 
op de grens met Nuenen. Ook de 
Wasvenboerderij mag niet vergeten 
worden. Die is zeker een bezoekje 
waard en tijdens een fietstocht 
uitermate geschikt voor een rust-
pauze. 
Echt van deze tijd is het Van Gogh-
Roosegaarde fietspad, dat ook in 
het rijtje van bezienswaardigheden 
past. Duizenden fonkelende steen-

tjes zijn als fragmenten van het Van 
Goghschilderij ’The Starry Night’ in 
het asfalt verwerkt. In de avonduren 
ontmoet je daar bezoekers uit al-
lerlei windstreken.
Ook de nieuwste technische ontwik-
kelingen weten Tongelre te vinden. 
Zo is de Helmondweg oefenterrein 
voor auto’s van de toekomst en 
sinds kort staat er aan de Wol-
vendijk voor de kruising met de 
Eisenhowerlaan een Flo. Eindho-
ven is de tweede stad waar een Flo 
getest wordt. Een Flo geeft fietsers 
een persoonlijk snelheidsadvies 
dat nodig is om het groene licht te 
halen. In een opvallende paal zit 
een scherm dat met vier symbolen 
aangeeft wat je moet doen om groen 
licht te halen: zie je een haas dan 
moet je sneller fietsen, een duim 

dan gewoon doorfietsen, als je een 
schildpad ziet moet je langzamer 
rijden. En als je het groene licht 
echt niet kunt halen dan zien de 
fietsers een koe! Tongelre gaat dus 
met de tijd mee!!!!!!

Veel leesplezier.

’Flo’, opvallende paal voor fietsers

Colofon

Rond ’t Hofke is een zelfstandig 
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meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Natuurlijk behaNdeleN
Natuurgeneeskundig therapeut

Daalakkersweg 22
5641 JA  Eindhoven

Telefoon: 06 16654708
Lid BATC, TBN 

vergoeding 
diverse zorgverzekeringen

henriettetoeter@gmail.com
www.natuurlijkbehandelen.nl



de Wisselpen

Het doel dat ik altijd voor ogen heb 
gehad was om een goede kapster te 
worden, maar dan wel een die niet 
altijd voor een baas wilde blijven 
werken. De kappersopleiding die ik 
op het R.O.C. volgde werd geen suc-
ces, vooral omdat hun leermethode 
voor mij niet de juiste bleek te zijn. 
Wel kwam ik via het ROC aan een 
stage bij Traditions Kappers. Die 
boden mij aan om bij hen de parti-
culiere allround kappersopleiding 
te volgen. Na 10 maanden heb ik 
die met succes afgerond en omdat 

ik heel sterk gemotiveerd was om 
een eigen zaak te beginnen ben ik 
bij Traditions ook de ondernemers-
opleiding gaan volgen. Met het on-
dernemersdiploma op zak kon mijn 
droom, een eigen kapperszaak, wer-
kelijkheid worden. De gelegenheid 
om Diana’s Hairfashion in Tongelre 
over te nemen, heb ik daarom ook 
met beide handen aangegrepen. 
Nog steeds ben ik enthousiast over 
deze beslissing. 
Ik heb voor Tongelre gekozen 
omdat het pand mooi en sfeervol is 

met een aansprekende uitstraling. 
Als Eindhovense past het gemoede-
lijke dorpse van deze wijk precies bij 
mij. Een sfeer van gezelligheid en 
ons kent ons. Daarom ben ik er ook 
van overtuigd dat mijn Traditions 
salon aan de Pagelaan zal opbloeien 
tot een waar succes.
In verband met de snel groeiende 
klantenkring wilde ik al een tijd 
meerdere vaste krachten in dienst 
nemen. Begonnen met een of twee 
stagiaires zo’n acht jaar geleden, is 
het me nu gelukt een vaste kap-
ster in dienst te nemen. Claudia 
is haar naam en ze is bij mij als 
leerling begonnen. Ze is mijn steun 
en toeverlaat geworden. Om van 
de nieuwste trends op de hoogte 
te blijven bezoeken we beurzen en 
volgen wij cursussen. Op die manier 
zijn we als vakkundig en sterk team 
van plan om onze klanten nog jaren 
van dienst te kunnen zijn. 
Mijn team staat voor: klantvriende-
lijkheid, kwaliteit, een goed advies 
en een perfecte service voor een 
betaalbare prijs. Elke dag staan we 
vol enthousiasme klaar voor onze 
klanten. Onze salon is laagdrempe-
lig en iedereen is van harte welkom.
Tot ziens bij Traditions Kappers in 
de Pagelaan. De koffie staat klaar 
en hierbij bedanken we onze vaste 
klanten voor hun jarenlange trouwe 
komst.

Ik geef de wisselpen door aan
Raymon Scheepers

Traditions Kappers, Pagelaan

Hoi ik ben Peggy, een door Traditions Kappers opgeleide 
allround topkapster en onderneemster. Op mijn 22ste werd 
ik de trotse eigenaresse van kapperszaak Traditions in de 
Pagelaan op nr. 7, het terrein van de Jumbo. Een hele grote 
stap voor een jonge onderneemster. Maar toch ook een 
droom die uitgekomen is.

Links Claudia en rechts Peggy

COnTACT
Adres: Pagelaan 7, Eindhoven
Telefoon: (040) 2813679
Internet: www.traditions.nl

Maandelijkse rubriek welke 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.
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Elk jaar broeden er kerkuilen in 
het Tongelres buitengebied. Door 
het ouderpaar wordt er een aantal 
jongen grootgebracht met hoofd-
zakelijk muizen als ’babyvoeding’. 
Daarna vliegen ze uit de kast en 
verkennen de wijde wereld met alle 
gevaren die op de loer liggen.
Dit jaar zijn de kerkuilen, vijf in 
totaal, gewogen, opgemeten en ge-
ringd door een medewerker van een 
uilenwerkgroep van Het Brabants 
Landschap. Met die ring hebben 
de uilen een nummer en kan men 
zien, mocht er een geringde uil 
ergens zelf gaan broeden, waar die 
vandaan komt. Zo woont er een 
uil uit Friesland in een kast in het 
buitengebied van Heeze/Leende. 
En zo zou het zomaar kunnen zijn 
dat onze Tongelrese uilen ook in 
een ander deel van Nederland een 
gezin gaan stichten. Of wie weet, 

zelfs in het buitenland. Als er een 
uil dood gevonden wordt, kan op 
deze manier ook worden nagegaan 
waar deze vandaan komt. Al deze 
gegevens worden verzameld.
Van de Tongelrese kerkuilen die 
zijn uitgevlogen heeft de eerste het 
helaas niet overleefd. Een buizerd 
had de jonge uil al op zijn menu 
staan en verorberd. Tja, zo gaat dat 
in de natuur.

Weesjes geplaatst
In samenwerking met het Brabants 
Landschap, Uilenwerkgroep Gel-
drop en de Uilenopvang, is er een 
nieuw project opgestart om jonge 
weesjes van de steenuil weer in de 
vrije natuur los te laten. In totaal 
zijn het er zes, waarvan er twee in 
het Tongelrese buitengebied een 
kans krijgen om zich te vestigen. 
Ze worden op locatie getraind om 
zelf muizen te vangen, wat bekeken 
wordt met camera’s, en als ze dat 
goed kunnen, krijgen ze de defini-
tieve vrijheid. 

Een van de twee uiltjes koos, al 
voordat de camera’s waren geïnstal-
leerd, zelf de vrijheid en zal zich dus 
meteen moeten kunnen redden in 
de grote wereld. 
De steenuiltjes zijn voorzien van 
een ring. Steenuilen voelen zich 
thuis op en rond een boerenerf, het 
liefst een erf dat een beetje rom-
melig is. En nu maar hopen dat 
het project slaagt en dat er in het 
komende jaar zich twee paartjes 
steenuilen in Tongelre hebben 
gevestigd. Toch mooi als dit gaat 
lukken! 

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer

Uilen van het boerenland!

2 Kerkuiltjes op de weegschaal

Weer een geringde steenuilUilenkast in het Wasven
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In oktober kan het weer soms nog 
aan de zomer doen denken en soms 
ook ronduit herfstachtig zijn. Wan-
neer we nog zonnige dagen hebben, 
is de herfstverkleuring van de tuin op 
zijn best. Hoe zonniger het is, des te 
feller worden de rood- en geeltinten. 
De tuinplanten die in de herfst op 
hun mooist zijn, vindt u hieronder.

Toverhazelaar - Hamamelis 
’Arnold Promise’
Er zijn oude en nieuwe rassen van 
deze heester, die uit kan groeien 
tot een grootte van enkele meters, 
maar de variëteit ’Arnold Promise’ 
is wel één van de meest kleurrijke 
in de herfst. Het blad verkleurt naar 
fel oranjerood met een gele buiten-
rand. De bloei volgt daarna in de 
winter met zachtgele bloemen, die 
bovendien geuren in de zon.

IJzerhout – Parrotia persica
Deze boom is gegarandeerd elk 
jaar een herfstsierraad. De blade-
ren kleuren van geel naar rood en 
blijven de boom wekenlang kleur 
geven. De Parrotia wordt zowel toe-

gepast als boomvorm en als struik. 
Hij bereikt uiteindelijk een hoogte 
van zo’n acht meter.

Tuinazalea - Azalea mollis
De tuinazalea verschilt in vele 
opzichten van de japanse azalea, 
maar de belangrijkste is toch wel 
dat deze eerste zijn blad verliest. 
Tuinazalea’s hebben een prachtige 
gele herfstkleur en bovendien een 
karakteristieke groeivorm. In het 
voorjaar bloeit deze azalea rijk met 

grote bloemen in de kleuren wit, 
geel, oranje of rood.

Eikenbladhortensia – Hydrangea 
quercifolia
Deze hortensia heeft naast een 
interessante bladvorm, waar hij 
zijn naam eikenbladhortensia aan 
ontleent, ook een mooie herfst-
kleur. Deze verkleuring begint al 
in de zomer met een bronskleurige 
gloed. In het najaar wordt de kleur 
intenser tot bruin-donkerrood. De 
eikenbladhortensia is een sterke 
tuinplant, die heel goed past op 
de achtergrond in een gemengde 
border.

Tuintip van oktober: 
Indian Summer
Door Jeroen Soontiëns

Dahliaclub Sint-Martinus

Helaas, het seizoen loopt teneinde. Een prachtige 
tuin hebben we gehad met heel veel bloemen. Onze 
tuin is op zaterdag druk bezocht. Talrijke mensen 
kwamen er een bloemetje halen. Heel erg fijn, want 
hoe meer mensen genieten van onze bloemen, hoe 
leuker het is om er iets moois van te maken. Als u 
dit jaar niet in de gelegenheid bent geweest om onze 
tuin in de Loostraat te bezoeken, dan hebt u echt iets 
gemist. Jammer, maar vanaf mei 2018 begint een 
nieuw seizoen en krijgt u een nieuwe kans. 
Onze jaarlijkse show was ook dit jaar weer heel mooi 
en kleurrijk en mede dankzij het prachtige weer, druk 
bezocht. Nu gaan we onze knollen rooien, drogen en 
opslaan, met andere woorden de dahliatuin wordt 
winterklaar gemaakt. 

Als het weer een beetje meewerkt hebben we mis-
schien dahlia’s tot eind oktober, dus kom gerust even 
kijken in de Loostraat of er nog bloemen zijn.

Het bestuur 
dahliaclub Sint-Martinus
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

Structuur, altijd dezelfde begeleiders, 
Kennis, professionele opvoeders, 
Kleinschalig, één verticale groep, 
dan zijn jullie van harte welkom.

Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Profiteer nu van 
extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs 

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie



’

Foto’s: Jan van Erven

foto-impressie
Dahliashow
Dahliaclub Sint-Martinus van 17 september
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!
Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

De liefde en passie voor het bakken 
van brood is ons met de paplepel 
ingegeven. Eerlijk brood zonder 
toeters en bellen, bekwaam en 

met hart en ziel gebakken.
Deze vaardigheid is opgebouwd

in vijf generaties bakkers. 

schoolbord liggend ML.indd   1 19/09/2017   20:30



Een eenvoudig gerecht voor een koude herfstdag.

Broccoli - Bloemkool schotel 
met gehaktballen

Ingrediënten voor 4 personen

* 1 snee oud brood
* 1 kg kruimige aardappelen
* 1 kleine bloemkool
* 1 kleine broccoli stronk
* 1 ui
* 400 gram half-om-half gehakt
* 1 ei
* 1-2 el olie
* 1 bosje peterselie
* 125 ml slagroom
* 1 zakje poeder voor Hollandaisesaus
* 125 ml melk
* boter voor in de vorm
* zout en peper

1.   Laat het brood in koud water weken. 
Schil de aardappelen, was ze, snijd ze in kleine stuk-
ken en kook ze in ca. 20 min. gaar met wat zout.

2.  Maak de bloemkool en broccoli schoon, was ze en 
verdeel ze in roosjes. Kook ze in ca. 10 minuten, in 
250-300 ml water met wat zout, gaar. Afgieten en 
het kooknat opvangen.

3.  Pel en snipper de ui. Kneed het gehakt, de ui, het 
uitgeknepen brood, het ei met een beetje peper en 
zout door elkaar. Maak er ± 12 gehaktballetjes van 
en bak deze 5-7 minuten in de hete olie.

4.  Was en hak de peterselie. Breng 125 ml van het 
groentenat met de slagroom aan de kook. Roer de 
Hollandaisesauspoeder erdoor heen en breng het 
groentenat opnieuw aan de kook. Laat dit nog 1 mi-
nuut doorpruttelen. Roer er de helft van de gehakte 
peterselie door en breng het geheel op smaak met 
peper en zout.

5.  Giet de aardappels af en stamp ze fijn. Roer de melk 
erdoor en breng het geheel op smaak met zout. Leg 
de puree in een grote ingevette ovenschaal. Verdeel 
de bloemkool-en broccoliroosjes met de gehaktbal-
len over de puree. Giet de Hollandaisesaus er over. 
Gratineer de schotel in een voorverwarmde oven in 
10-15 minuten (elektrisch 200°C-Hete lucht 175°C- 
gas stand 3).

6.  Strooi voor het uitserveren de rest van de gehakte 
peterselie over de schotel.

Geniet ervan en eet smakelijk.
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

de Tongelrese
Keuken

Start van regionale wervingscampagne 
’DAT DURF IK WEL’ komt dichterbij

Verschillende scoutinggroepen 
uit regio Eindhoven hebben de 
koppen bij elkaar gestoken om iets 
uitdagends op touw te zetten. Met 
deze uitdagingen hopen ze nieuwe 
enthousiaste mensen te prikke-
len om eens te komen kijken wat 
scouting nu eigenlijk inhoudt. 
Is het echt dat suffe clubje wat ie-
der weekend in uniform bij elkaar 
komt om activiteiten uit te 

voeren, of zit er meer achter?

Ben jij iemand die wel van een 
uitdaging houdt en benieuwd is 
naar wat voor leuks er bij Scouting 
wordt georganiseerd? Kijk dan op: 
www.datdurfikwel.nl!
Ook kun je ons volgen via Face-
book en Instagram.

Durf jij de uitdaging aan te gaan?
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Basisschool De Boog zoekt hulp op 
het plein! 
Bent u de ouder/opa/oma/buurtge-
noot die…
…  goed met kinderen om kan gaan?
…  goed kinderen aan kan spreken 

op hun gedrag?
…  kinderen van de onderbouw en/of 

bovenbouw goed kan begeleiden 
in hun spel? 

…  1x in de week (of vaker) een uur-
tje tijd voor ons vrij wil maken? 

Dan zijn wij op zoek naar u! 
Wij zijn namelijk op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden om te 

ondersteunen bij het surveilleren in 
de pauzes. U loopt van 11.45-12.15 
uur buiten bij de bovenbouw (groep 
5 t/m 8) en van 12:20-12:50 uur bij 
de onderbouw (groepen 3 en 4). 
(U kunt er ook voor kiezen om 
alleen bij de bovenbouw óf alleen 
bij de onderbouw te helpen met 
surveilleren, als dat beter bij u past.) 
U bent samen met een leerkracht 
verantwoordelijk voor het begelei-
den van het spel van de kinderen, 
het helpen bij het oplossen van ru-
zies en problemen, het aanspreken 
van kinderen, etc. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie? Stuur dan een mail naar 
deboog@skpo.nl. 

nieuws van de
Basisscholen

COnTACT
Telefoon: (040) 2611760
Email: deboog@skpo.nl
Internet: www.dsdeboog.nl

Basisschool De Boog 
zoekt hulp op het plein!

Op basisschool De Boog is één van 
de kernwaarden, talent-ontwikke-
ling. Een van de onderdelen van 
de 21ste-eeuwse vaardigheden is 
het creatief denken. Hier gaan we 
steeds meer inhoud aan geven.
Op donderdag 28 september 2017 
om 14.30 uur hebben wij een voor-
stelling van ons grote schoolplein-

orkest gepresenteerd. In drie dagen 
tijd hebben twee docenten van het 
Fort van de verbeelding, samen met 
onze kinderen, hard gewerkt aan de 
voorbereidingen. Alle bijna 300 kin-
deren van de groepen 1 tot en met 8 
in één orkest op het schoolplein en 
dit met onalledaagse instrumenten: 
bijvoorbeeld het bespelen van een 
regenpijp met een teenslipper, ko-
kosnoten tegen elkaar aan bewegen 
en lucht uitblazen tegen een fles. 
Fantastisch!

Dit cadeau was ons aangeboden 
door de ouderraad van De Boog. 
Om mee te kunnen genieten van 
deze voorstelling waren alle papa’s 
en mama’s uitgenodigd op ons 
schoolplein.
Op een foto is te zien dat alle kin-
deren van  groep 4 werken op een 
tablet, met de methode Snappet. 
Hiermee zijn we het nieuwe school-
jaar ook gestart in de groepen 4. 
De hogere groepen werken hier al 
mee. Op hun eigen niveau werken 
de leerlingen aan hun doelen. 
Ze zijn super enthousiast en doen 
hun uiterste best.

Talent-ontwikkeling op
Basisschool de Boog
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Beste wijkbewoners,
Afgelopen periode hebben de 
kleuters gewerkt rondom het 
thema ’Roodkapje’. Het thema 
is geopend met een toneelstuk 
door de juffen. De kinderen zijn 
hierdoor erg enthousiast geworden 
en vervolgens zelf in de themahoek 
ook het verhaal gaan naspelen. Er 
is een echt bos nagebouwd en het 
huisje van grootmoeder. Er wordt 
in de klas maar zelfs ook thuis flink 
geknutseld zoals op de foto te zien 

is. Voor de kleuters zijn sprookjes 
best een beetje spannend en dat 
sluit mooi aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek. 

Op 4 oktober is ook op ’t Karregat 
de Kinderboekenweek weer gestart. 
Een week waarin extra aandacht 
besteed wordt aan het lezen van 
boeken. We hebben met de hele 
school flink gegriezeld, want het 
thema van de Kinderboekenweek 
was gruwelijk eng. 

In alle groepen werd voorgelezen 
door de leerkrachten en werd de 
week afgesloten met een echt 
Griezelfeest! Spannend hoor… 

Griezelige groetjes, 
Basisschool ’t Karregat

COnTACT
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
Email: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl

Thema roodkapje en de Kinderboekenweek 

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Roek
In de familie van de roek
is het stuntvliegen uit den boze
want veel familieleden raken zoek
dat zijn de... Roeke lozen.

COnTACT
CV De Tongelreepers
Anja Kramer, secretaris
Telefoon: 0621247045
Residentie: ’De Galerage’
Oude Urkhovenseweg 4

CA
RN

AVALSVERENIGING

D
E  T O N G E L R E E P E R

S

Prinswisseling 
C.V. de Tongelreepers
Op zondag 19 november vindt de Prinswisseling plaats 
bij Carnavalsvereniging de Tongelreepers.
Deze zal plaatsvinden in onze Residentie De Galerage 
aan de Oude Urkhovenseweg 4 in Tongelre.
Belangstellenden zijn van harte welkom op deze mid-
dag om onze nieuwe hoogheid te begroeten.
Aanvang 13.30 uur.
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pagelaan 7 I  5641 CB eIndhoven I  tel 040-2813679 I  www.tradItIons.nl

Ik BIed u topkwalIteIt tegen de laagste prIjs
Ik traIn doorlopend de nIeuwste stIjlen

tot zIens BIj tradItIons kappers

onze prijzen
wassen - knIppen - drogen 30 mIn* ” 16,00

wassen - föhnen / watergolf 45 mIn* ” 20,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - kort haar 90 mIn* ” 27,00

kleuren InCl. hIghlIghts - drogen - lang haar 90 mIn* ” 33,00

wassen - knIppen - föhnen / watergolf 60 mIn* ” 33,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - drogen 120 mIn* ” 37,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - kort haar 120 mIn* ” 43,00

kleuren - knIppen InCl. hIghlIghts - lang haar 120 mIn* ” 47,00

folIe / Coupe soleIl / kamstraInen - knIppen 120 mIn* ” 53,00

permanenten - knIppen -  föhnen 120 mIn* ” 53,00

woensdagmIddag kIndermIddag knIppen t/m 30 mIn* ” 13,50

*  BIj BenaderIng de tIjd dIe we graag aan uw kapsel Besteden 
prIjzen van toepassIng In één BehandelIng volstaat



even Voorstellen...

Ik ben een vrouw van 43 jaar die 
goed kan klussen en daar ook nog 
eens veel plezier aan beleeft. Klus-
sen komt zo door mijn leven heen 
steeds weer op mijn pad. Eigenlijk 
een heel logische stap voor mij 
om daar mijn werk van te maken. 
Toch duurde het even voordat 
ik de stap zette om klusvrouw te 
worden.
Na het werken in het bloemenvak, 
de verstandelijk gehandicaptenzorg 
en samen met mijn toenmalige 

vriend een 100 jaar oud buurtcafé 
gerund te hebben, heb ik beslo-
ten, na veel veranderingen in mijn 
leven, iets te gaan doen wat dicht 
bij mezelf ligt. Ik ben de opleiding 
tot klusvrouw gaan volgen bij Het 
Ambachtshuis Brabant in Eindho-
ven. Wat echt te gek is!
Daardoor is de zin in mijn eigen be-
drijf enorm gegroeid en vol overtui-
ging ben ik dit jaar ’Chantal Klust’ 
begonnen.
Mijn werk bestaat uit allerhande 
klussen in en om huis. Mensen 
hebben in huis vaak allerlei klusjes 
liggen waar ze maar niet toe komen, 
geen zin in hebben of die ze niet 
kunnen. Bijvoorbeeld de trapleu-
ning repareren die los zit of wat 
schilderijen die opgehangen moeten 
worden. Natuurlijk zijn er ook men-
sen die toe zijn aan een nieuwe look 
in huis, waar ik dan een wandje 
behang of de deuren en/of muren 
een nieuw kleurtje geef….soms kom 
ik voor een uurtje en bij andere 
klussen ben ik ook wel eens een 

week bezig.
Ik luister naar wat de wensen zijn 
van de klant, ik denk mee, zodat 
we tot goede oplossingen komen. 
Plannen doe ik ruim, zodat ik altijd 
mijn afspraken kan waarmaken en 
ruimte genoeg heb voor een praatje 
en een kop koffie. Bij mij betaalt u 
alleen de werkuren… ’klets-uren’ 
zijn onbetaalbaar, dus daar vraag ik 
niets voor.
Ik ben vakkundig, veelzijdig, zorg-
vuldig en creatief. Werk professi-
oneel, met veel geduld, precisie en 
doorzettingsvermogen. Vaak denk 
ik nét even iets verder en... een 
vrouw werkt nu eenmaal schoner, 
opgeruimder en met een iets andere 
blik op details.
Ik ben te bereiken via mail op 
info@chantalklust.com en
telefonisch 06 13 888 004.

Foto’s: Eric Schoemans

Een klusvrouw in Tongelre
Per 1 juni ben ik, Chantal Bernaards, een klusbedrijf in 
Eindhoven (Tongelre) begonnen, genaamd ’Chantal Klust’. 
Ik woon op de Warande 7. Even een stukje over mijzelf, 
zodat u een idee krijgt wie ik ben…
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Al drie jaar op rij een geweldig suc-
ces: vier jonge cabaretiers die op het 
punt van doorbreken staan krijgen 
in Arno’s Theater ieder 25 minuten 
om het sterkste uit hun repertoire te 
laten zien. 

Cabaretiers: 
Chris Verlaan won het Schager 
Cabaret Festival in 2015. Met gitaar 
en twintig man publiek is hij op zijn 
vrolijkst. Met zijn puntige liedjes, 
rake observaties en relativerende 
zelfspot belicht Chris zijn eigen 
zwakheden en die van de rare we-
reld om hem heen.  
Sanneke van der Meulen is de 
kersverse winnaar van het Grif-
fioen/Zuidplein Cabaret Festival 
2017! Ze zingt in bands, speelt 
piano en schrijft eigen liedjes. In 
haar voorstelling ’Angstzweet’ gaat 
zij de strijd aan met al haar angsten. 

Met deze voorstelling studeerde ze 
in 2016 af aan de Koningstheater-
academie. 
Hella de Boer won in 2017 het 

Utrechts Cabaret Festival; In 
gesprek met Franse rechercheurs 
over de zelfmoord van haar vader of 
koffie drinkend met een ’man met 
een busje’. Die kan namelijk alles 
maken, maar haar eigen man niet.
Tobias van Kaam komt uit Eind-
hoven. Hij is net 18 geworden en 
nu verwacht iedereen kennelijk dat 
hij volwassen is. Deze avond wint 
hij in ieder geval een plek in de 
harten van het publiek. 

Arno’s Theater 
Kalverstraat 11, Eindhoven.
Vrijdag 17 november 20.00 uur.
Reserveren via info@arnohuibers.nl 
of 040 2816483.
Entree € 16,- incluis kop koffie en 
thee vooraf.
Informatie zie ook 
www.arnohuibers.nl.

 Chineng Qigong Eindhoven 
 Chinese bewegingsleer voor ontspanning,

 balans, vitaliteit en gezondheid

 Info en aanmelden:   
 Syl Davans • Morgenroodstraat 59 • 5641 HC Eindhoven

• Telefoon: 06 48157046
• Email: chinengqigong.eindhoven@gmail.com

 Chineng Qigong Eindhoven  Chineng Qigong Eindhoven 

√  Begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden
√  Begeleiding op het gebied van leerstof
√  Cito LVS/Entreetoets groep 6 en 7
√  Cito Eindtoets groep 8
√  IEP Eindtoets groep 8
√  Begrijpend lezen training groep 5/6 en groep 7/8 
√√  Rots & Water training

B e g e l e i d i n g  e n  t r a i n i n g  v o o r  k i n d e r e n

NIEUW IN TONGELRE

Voor meer informatie of vragen:
www.powerkind.nl of bel 06-41307112

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

De Cabaretpoel

Sanneke van der Meulen



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

drukwerk printwerk afwerking

Lange Voren 16b, 5521 DD Eersel - T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl

Voor al uw print- en drukwerk

drukkerijallcolor

Buurtpreventie Geestenberg/
Muschberg bestaat al erg lang in de 
wijk, de laatste tijd zijn we echter 
beter zichtbaar. 

Surveillances met de bekende 
gele vestjes 
We lopen tegenwoordig één tot 
meerdere keren in de week. We 
praten met medebuurtbewoners en 
melden misstanden via de app Bui-
ten Beter. Als het nodig is nemen 
we contact op met instanties zoals 
politie en gemeente. We besteden 
ook aandacht aan de jeugd. En dat 
allemaal op een vriendelijke en ge-
moedelijke manier, we zijn tenslotte 
ook buurtgenoten. 
WE KUNNEN NOG EEN AANTAL 
SURVEILLANTEN GEBRUIKEN. 

Onze Veilig Tussen De Sporen 
buurtapp 
Deze eigen app is actief dankzij 
meer dan 130 leden. Babbelen 
mag niet, maar zij waarschuwen 
buurtbewoners als ze iets onveiligs 

of vervelends zien, bieden zich aan 
wanneer hulp nodig is of staan een 
medebewoner bij wanneer die zich 
niet veilig voelt. We melden regel-
matig zaken aan de buurtbewoners 
waar we ons voordeel mee kunnen 
doen. 
ER KUNNEN ZICH NOG MENSEN 
AANMELDEN VOOR DE VEILIG 
TUSSEN DE SPOREN APP. 

Leefbare Wijk
We willen ons ook inzetten voor 
meer algemene zaken om het 
wonen in de wijk aangenamer en 
veiliger te maken. Er zijn veel moge-
lijkheden, maar het is vooral een 
kwestie van wat u zelf wilt en kunt 
doen. We kunnen ook samenwer-
ken, aansluiten of het verlengstuk 
vormen van bestaande organisaties 
waar we contact mee hebben. 

OOK HIER KUNNEN BEWONERS 
MELDEN ALS ZE IDEEEN OF 
VOORSTELLEN HEBBEN. 

Wat is er nieuw? 
Leden die al langer meelopen heb-
ben verantwoordelijkheid voor de 
activiteiten overgenomen. Voor de 
oudere garde werd het zo langza-
merhand te veel. We bedanken deze 
harde werkers voor hun jarenlange 
gepassioneerde inzet. Nieuwe men-
sen zien mogelijkheden om zich 
nuttig te maken voor hun eigen wijk 
en woonomgeving. 

Meedoen? 
Omdat er plekken open vallen is er 
plaats voor nieuwe initiatieven en 
activiteiten. En bij bestaande activi-
teiten kunnen we nog menskracht 
gebruiken. 
Hebt u belangstelling voor de sur-
veillance, de buurtapp, het leefbaar-
der maken van de wijk, dan kunt u 
dat kenbaar maken via mail: 
veiligtussendesporen@gmail.com, 
via een appje (van een VTDS app 
gebruiker) aan de beheerder, of door 
een surveillant in de wijk aan te 
spreken. 

Kom er gezellig bij. 
Het is de moeite waard. 
Voor jezelf en voor onze wijk. 

Buurtpreventie Geestenberg/
Muschberg, een nieuw begin 
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Vandaag de eer aan Veronique om 
haar als eerste marktkoopvrouw 
voor te stellen in Rond ’t Hofke. 
„Sinds oktober 2000 sta ik al op 
de markt. Ik ben dan wekelijks te 
vinden met mijn zaak ’Eiverig’ op 
de markten in Eindhoven. Je raadt 
vast al wat ik verkoop: eieren in alle 
soorten en maten.” 
„Op donderdagmorgen ga ik naar 
de markt in Tongelre. Om 5.45 uur 
begint mijn dag. Na het ontbijt ga 
ik de eieren, die ik daags ervoor op-
gehaald en gesorteerd heb op maat, 
in mijn verkoopwagen zetten. Om 
7 uur breng ik dan mijn dochters 
naar de oppas en rijd ik door naar 

de markt. Om ongeveer 8.15 uur 
ben ik dan op de markt en maak ik 
mijn wagen in orde.” 
„De eieren die ik verkoop komen 
rechtstreeks van de boerderij en 
zijn dus echt kakelvers. Daarbij 
heb ik een uitgebreid assortiment 
met niet alleen gewoon eieren 
maar ook producten gemaakt van 
eieren zoals verse ei-pasta en ook 
de advocaat.” De kleurrijke potjes 
staan opvallend in haar wagen 
opgesteld. Vanwaar die kleuren? 
„Advocaat staat eigenlijk een beetje 
bekend als een oude vrouwen 
drankje. Om deze weer helemaal 
hip en van deze tijd te maken, heb-
ben wij ook verschillende smaken 
zoals aardbei, pistache, karamel en 
speculaas.” Ook valt mijn oog op 
iets wat op pasta lijkt maar groen 
is. „Dat is algenpasta, die is nieuw. 
Deze pasta smaakt een beetje ziltig 
en is rijk aan omega 3 vetzuren. 
Een gezonde pasta dus.” Terwijl 
ze verder vertelt komen er ook ge-
regeld klanten aan de kraam waar 
ze ook nog even rustig een praatje 
mee maakt. „Hoe is het? Ik heb je 
al een tijdje niet gezien, is alles wel 
goed?” Veronique houdt van een 
vriendelijke en persoonlijke bedie-

ning. „Ik vind het dan ook leuk als 
een klant iedere week afsluit met 
’aju paraplu!’.”
Maar waarom heeft ze voor de 
markt gekozen? „De markt is voor 
mij vrijheid, blijheid. De gezellige 
sfeer en de afwisseling van col-
lega’s en klanten maakt dat ik met 
plezier mijn werk doe. Het contact 
is voor mij het allerbelangrijkste. 
Klanten kunnen altijd terecht voor 
een praatje en genieten van de 
gezellige sfeer. Ook vind ik het leuk 
om de klanten iedere keer weer een 
vers eitje te bieden zonder dat ze 
er daar veel meer voor hoeven te 
betalen dan in de supermarkt.”
Als laatste vertelt ze nog over een 
leuke herinnering die ze heeft aan 
de oude locatie van de markt aan 
de Generaal Bothastraat. „Er kwa-
men in de vakanties vaak kinderen 
met hun opa en/of oma naar de 
treinen kijken. Daarna gingen ze 
vrolijk de markt even over. Dat was 
altijd weer gezellig.” Om 12.05 uur 
gaat de klep dicht en rijdt Veroni-
que weer huiswaarts. Daar gaat ze 
weer beginnen met de voorberei-
dingen voor de volgende dag.

CONTACT
Marktmeester A. Boeren 
a.boeren@eindhoven.nl 
Tel. 0628906973

koopvrouw van de maand
Veronique van Horssen

„Op de markt is het vrijheid”
door Anne-Marie Boeren

18



Om de klanten aan de Rietvink-

straat te enthousiasmeren, kondi-
gen wij een leuke marktactie aan 
die van start gaat op 1 november 
2017. Bij elke aankoop ontvangt u 
een marktpunt. Bij 10 punten mag 
u een enveloppe trekken van onze 
enveloppenring. 
In deze enveloppe zit een gratis 

product of aanbieding van de 
markt speciaal voor u. Deze actie 
wordt u aangeboden door de 
kooplieden aan de Rietvinkstraat. 
En om een handje te helpen kunt 
u hier alvast een marktpunt uit-
knippen. 
U komt toch ook gezellig?
De actie loopt totdat alle envelop-
pen aan de ring op zijn. 

Spaaractie markt Tongelre

RECEPT
Tip! Zomerse frittata

Bereidingstijd: 15 minuten 
Baktijd: 25 minuten
475 kcal. p.p.

Ingrediënten: 
• 2 rode uien 
• 2 bakjes cherrytomaten 
• 2 teentjes knoflook, fijngesneden 

• 80 gr. bladspinazie 
• 2 el basilicumblaadjes 
• 1 el gedroogde oregano 
• 75 gr. Parmezaanse kaas 
• 7 eieren 
• 100 gr. ricotta 
• 75 gr. rucola

Bereiding:
-  Verwarm de oven voor op 200°C. 

Snijd de ui en de helft van de 

tomaatjes in stukken. 
-  Verhit olie in een koekenpan en 

bak deze groenten samen met de 
knoflook op laag vuur al omschep-
pend zacht in 3-4 minuten. Voeg 
de laatste minuut de spinazie toe 
en roer goed door. 

-  Snijd de kruiden fijn en rasp de 
parmezaan. Klop de eieren los 
samen met de kruiden en de  
parmezaan en breng op smaak 
met peper en zout. 

-  Verdeel de groenten in een lage 
ovenschaal (of een bakpan die in 
de oven kan en past) en schenk het 
eimengsel er voorzichtig bij. Strooi 
een deel van de ricotta en de rest 
van de tomaatjes erover. Schuif 
de schaal net onder het midden 
in de oven en bak de frittata in 25 
minuten goudbruin. Serveer in 
punten en verkruimel de overige 
ricotta erover. Schep de rucola 
ernaast en druppel er eventueel 
wat olijfolie overheen. 

Macula-café
Maculadegeneratie is een ingrijpende oogziekte 
waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruit 
gaat. Dit komt omdat de kwaliteit van de macula, 
ook wel gele vlek genoemd, steeds verder achteruit 
gaat. (red.) Macula-café Eindhoven voor mensen met 
maculadegeneratie. 
Op 31 oktober is er een praatmiddag. Er is gelegen-
heid tot het uitwisselen van ervaringen en handige 
tips. Hoe gaat men om met bijvoorbeeld injecties 
in het oog of met voedingssupplementen. Vooral 
het supplement zink staat de laatste tijd weer in 

de belangstelling. Wat zijn de ervaringen van onze 
bezoekers?

CONTACT
Ontmoetingscentrum het Struikske 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp) 
van 14.00–16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Informatie: Lia Gelten 040-2833448 of 
Mieke Gruintjes 040-2489382.

vereniging
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Geheel volgens de traditie van de 
laatste jaren gaan we ook dit jaar 
weer Halloween vieren. Deze keer 
op vrijdag 27 oktober a.s.!
Eerst even wat over Halloween 
zelf: wat is het en waarom al het 
griezelige?
Halloween is van oorsprong een 
feest dat traditioneel in Ierland, 
Engeland, USA en Canada wordt 
gevierd. Maar ook in Nederland 
wordt het steeds populairder. Hal-
loween is verwant aan de chris-
telijke feestdagen Allerheiligen 
en Allerzielen. In Engeland werd 
het voornamelijk gevierd door de 
Kelten, die geloofden dat op die dag 
de geesten van alle gestorvenen van 

het afgelopen jaar terugkwamen om 
te proberen een levend lichaam in 
bezit te nemen voor het komende 
jaar. Vandaar de geesten, zombies 
en aanverwante engerds die we 
rond zien lopen met Halloween.
Dat wij Halloween vieren op de 
Avondroodstraat komt omdat ik, 
samen met mijn Lisa, uit Amerika 
hier ben komen wonen met onze 
dochter Laure en later ook Yvette in 
2001. Wij waren natuurlijk gewend 
om op Halloweenavond snoep 
klaar te hebben liggen. Tevergeefs, 
niemand kwam er die avond en het 
jaar erna ook niet. Pas in het derde 
jaar kwamen er wat kindjes aan en 
zo is het begonnen. Langzaam maar 

zeker gingen wij ook meer doen aan 
de aankleding van het huis en ons 
zelf verkleden. We begonnen ook 
thema’s te verzinnen en dit werd 
opgemerkt door de buren en zeker 
Kristel en Alfred van Lukkepuk 
wilden graag meedoen. Nadat Lisa 
in 2007 plotseling overleed heb ik 
de traditie toch voortgezet, ook voor 
de meiden natuurlijk. Mijn nieuwe 
vrouw Anita is meteen spontaan 
mee gaan doen en zo is het steeds 
verder uitgegroeid tot wat het nu 
is: meerdere families in de wijk zijn 
inmiddels deelnemers geworden.
Dus kom langs voor wat ’fun and 
fear’!
Tot 27 oktober!

Halloween Avondroodstraat

27 oktober
Halloween
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’

Foto’s: Jan van Erven

foto-impressie
Bevrijdingsmarkt
Bevrijdingsmarkt 17 september bij ’t Oude Raadhuis
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Planning activiteiten september & oktober
 vrijdag 20 oktober Gamen met je Nintendo DS in de bieb! 14.00 - 17.00 uur

zaterdag 21 oktober Workshop Maak je eigen knijpkat. Vanaf 9 jaar. 13.30 - 15.30 uur

zaterdag 21 oktober Expositie Internet of Women Things 
Tijdens de Dutch Design Week (DDW) staat de bibliotheek in het teken van ’Design your life’.

zondag 22 oktober Lezing: De stedelijke bebouwing van Eindhoven en de oude dorpen na 1900 14.00 - 16.00 uur

maandag 23 oktober Digisterker cursus 11.45 - 13,45 uur

dinsdag 24 oktober Oprichting Senia leesgroep ’Zijn wij ons brein’ 13.00 - 15.00 uur

donderdag 26 oktober Inloopspreekuur Toeslagen Sociaal Raadsliedenwerk 12.00 - 14.00 uur

donderdag 26 oktober Workshop: Design your life 13.00 - 16.00 uur

donderdag 26 oktober Thema-avond: Deelwonen 
„Wonen ’delen’ met meerdere mensen!” Kom inspiratie opdoen. 19.00 - 22.00 uur

vrijdag 27 oktober Samen eten. Eén keer per maand schuiven we aan voor gezonde maaltijd.  18.30 - 19.30 uur

zondag 29 oktober Filosofische workshop Duurzaamheid  13.30 - 16.30 uur

dinsdag 31 oktober Richard van Hooijdonk: Van oude boeken naar augmented reality 19.30 - 22.00 uur

vrijdag 3 november Het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu  19.00 - 21.00 uur

zondag 5 november Peutervoorstelling: AaiPet 13.30 - 14.15 uur en 15.45 - 16.30 uur

zondag 5 november Lezing: Kunst en het Hiernumaals 14.00 - 16.00 uur

donderdag 9 november Meet & greet: Marian Mudder over Sofasessies 19.30 - 22.00 uur

zondag 12 november Lezing: Hooggevoeligheid in de puberteit 10.30 - 12.00 uur

maandag 12 november Walk&Talk dé netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. 10.00 - 12.00 uur

maandag 12 november Wat armoede met je brein doet  14.00 - 16.00 uur

woensdag 15 november Opvoedcafé - Mindful ouderschap 10.30 - 12.00 uur

donderdag 16 november Workshop e-books lenen 13.30 - 15.00 uur

donderdag 16 november Het Groot Dictee Eindhoven 20.00 - 22.00 uur

vrijdag 17 november Lezing: Autisme, hoe vertel ik het als ouder aan een ander  19.15 - 21.00 uur

zondag 19 november Filosofische workshop Tijd en Toekomst  13.30 - 16.30 uur

activiteiten bij de
Bibliotheek Eindhoven

CONTACT Voor meer info aanmelden en reserveren
Internet: www.bibliotheekeindhoven.nl
Email: klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl
of via de gratis app ’Bibliotheek Eindhoven’

Gevraagd: hulp in de huishouding 
voor 3 uur per 2 weken. Graag 
beheersing van Ned. of  Eng. taal. 
Bij interesse neem contact op met 
Anne Sofie 06-27046569. 

Voor u als particulier bestaat de mogelijkheid om in ons Wijkblad een kleine 
advertentie te plaatsen van maximaal 5 regels en 150 tekens. De kosten bedragen 
€ 5.- per keer vooraf te voldoen voor de 1e van de maand waarin de advertentie 
geplaatst moet worden op de bankrekening zoals vermeld in het colofon. De tekst 
dient aangeleverd te worden op ons mailadres rondhethofke@gmail.com.
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Jeugdhoek
Voor Tongelrese jongens en meisjes, 
die een centje willen bijverdienen.

Graag kom ik op uw kinderen passen! 
Ik heb veel ervaring met kinderen vanaf 
1,5 jaar. Mijn naam is Sarah Veltman, 
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. 
Uw kinderen voorlezen, met ze spelen, 
samen eten en naar bed brengen, 
ik doe het allemaal graag :-). Belt of 
WhatsAppt u mij op : 06- 37474648

Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 
jaar, ik heb al wat ervaring met jonge 
kinderen. Ik ben een gezellig, rustig, 
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de 
MAVO in het 3de jaar. 

Huisdieren zijn voor mij geen pro-
bleem. Graag zou ik in overleg door 
de week en in het weekend kunnen 
oppassen. Belt of WhatsAppt u mij op: 
06-21347797

Hulp tegen een kleine vergoeding
Heb je moeite met het maken van 
huiswerk, leren en/of het begrijpen van 
de lesstof? Dan kan ik je vast helpen! 
Ik ben Lisa de Beijer, 16 jaar en zit in 
5 gymnasium van het Lorentz Casimir 
Lyceum; ik volg de profielen NT en 
NG, Cambridge Engels en informatica. 
Graag kom ik kennis maken en kijken 
wat ik voor jou kan betekenen. Bel of 
mail naar 06 –311 52 971 of 
lisa.debeijer@gmail.com

Beste Ouders,
Wilt u graag een keertje samen uit? 
Dan wil ik met veel plezier op uw 
kind(eren) passen! Mijn naam is Amber 
Nuijts, ik ben 17 jaar oud, zit in 6 
VWO van het Lorentz Casimir Lyceum 
en woon in de wijk Beauregard. Ik ben 
dol op kinderen, de leeftijd maakt niet 
uit!
Gezellig knutselen, voorlezen en dan 
naar bed brengen, dat doe ik allemaal 
met plezier. En ik kan ook nog eens 
hele lekkere pannenkoeken bakken :-) 
Bel mij op het nummer: 
040- 2110322. Of stuur een mailtje 
naar: a.nuijts@gmail.com.

Dutch Design Week 
op Sectie-C
De Dutch Design Week wordt dit jaar gehouden van 
21-29 oktober. Dit jaarlijks terugkerende evenement 
biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
de vele ontwerpers en vaklieden die op het terrein van 
Sectie C actief zijn.
Het is ook mogelijk om deel te nemen aan één van de 
diners die plaatsvinden in de werkplaatsen en waarbij 
de ontwerpers als gastheer/gastvrouw optreden.
De openingstijden van de Dutch Design Week zijn van 
12.00-21.00 uur. Meer informatie kun je vinden op: 
www.sectie-c.nl.

Thaleia speelt ’Poppenkast’

Laten we, met het hart op de tong, zeggen wat we 
denken. Doen waar we zin in hebben en niet naar el-
kaar luisteren. Zodat we elkaar zeker niet begrijpen. 
Laten we geluid maken, dingen verplaatsen of kapot 
gooien. Het leven is zuur en teleurstellend. En wie 
het daar niet mee eens is, noemen wij naïef. 

Thaleia speelt: ’Poppenkast’
Een familievoorstelling voor dwarse kinderen boven 
de 18 jaar en iedereen die niet meer mee wil doen.
„Aan al het goede komt een eind”
24, 25 en 26 november op locatie Sectie C, Ilse 
Wouters Academy. Kaarten: www.toneelthaleia.nl

EnTREE
312.50
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Kletsavond
Op vrijdagavond 10 november is er vanaf 20.30 uur 
voor alle wijkbewoners en natuurlijk ook voor al onze 
vrijwilligers een gezellige kletsavond met leuke muziek.
Op deze avond draaien we gezellige muziek die ieder-
een zelf kan aanvragen, waarbij we ervoor zorgen dat 
het geluid zodanig is dat iedereen lekker met elkaar 
kan kletsen. We willen namelijk dat onze vrijwilligers 
en de buurtbewoners een gezellige avond met elkaar 
zullen hebben.
Ook kan er gedanst worden 
op leuke muziek uit de jaren 
’70 en ’80.
Onder het genot van een 
drankje en hapje lekker met 
elkaar buurten zoals we dat 
zo mooi in Tongelre zeggen.

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is Service Punt? Op het Service Punt kunt u terecht 
met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld 
vragen over wonen, uitkeringen, financiën, uw leefomge-
ving, zorgvragen en hulp bij het invullen van formulieren 
en bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie 
of energieleverancier een brief of een formulier ontvangt, 
waarmee u door het taalgebruik misschien geen raad 
weet. Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leg-
gen u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen 
we samen actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij 
centraal. 
Voor wie? Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden. 
Waar en wanneer? Iedere maandagmorgen van 10.00 
tot 11.00 uur is er iemand aanwezig op ’t Oude Raad-
huis waar u terecht kunt met uw vragen. 
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: telefoon 
040-2811737. 
Via de beheerders van ’t Oude Raadhuis kunt u ook altijd 
een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.

Agenda
 Maandagmorgen 
- Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

 Maandagmiddag 
- Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wan-
delen: 1x per 2 weken. Het fietsen begint om 13.30 
uur en het wandelen begint om 14.00 uur.

 Maandagavond 
- De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aan-
wezig van 18.30 tot 19.00 uur.

 Dinsdagmorgen 
- Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met 
koffie en een gezellig praatje.

 Dinsdagavond 
- Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur. 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
- Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,50.

 Woensdagmorgen 
- Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur in Nuenen en 
koffie-na in het wijkcentrum.

 Woensdagmiddag 
- Kreakids 
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 
15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar 
onder begeleiding. Deelnamekosten € 1,50 per keer.

 Woensdagavond 
- Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

 Donderdagmorgen 
- Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur. 
Een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.

 Elke zondagmiddag 
- Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaar-
ten of een ander spel te doen.

Zoek je 
contact?

Bel of mail 
ons!

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuis.dse.nl • Telefoon 
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • Email beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 Email henri.van.vroenhoven@on.nl

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

GRATIS 
EnTREE
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Grote Quizavond op 27 oktober:
MeesterBrein Tongelre 2017

Welk team neemt de 
titel over van team 
WITTE GEI’T, de 
winnaars van 2016?
’t Oude Raadhuis 
daagt in 2017 weer 
alle volwassen in-
woners van Tongelre 
uit een gooi te doen 
naar de titel Meester-
Brein Tongelre 2017 
tijdens onze grote 
quizavond op vrijdag 
27 oktober. De vra-
gen zullen gaan over 

sport, politiek, algemeen enz. De quiz wordt gespeeld 
met maximaal 12 teams, bestaande uit maximaal 6 
vrienden of buurtgenoten vanaf 18 jaar. 
Het winnende team mag zich een jaar lang Meester-
Brein Tongelre 2017 noemen en wordt verwend met 
champagne en de wisselbeker. Publiek en supporters 
zijn van harte welkom, de bar is open. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang quiz 20.00 uur.
Tot 20 oktober kun je een team inschrijven door een 
mailtje te sturen naar: henri.van.vroenhoven@on.nl 
met hierin de naam en leeftijd van de teamleden en 
de gegevens van de contactpersoon. Inschrijfgeld 
bedraagt € 1,00 per deelnemer. 

Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 17 november organiseren we weer 
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 
20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen 
voor lekkere hapjes die passen bij de film. 
De met 7 Oscars bekroonde biografische film ’Out 
of Africa’ (1985) speelt zich af begin 1900. De jonge 
schrijfster Karen Blixen heeft net haar vaderland 
Denemarken verlaten om zich op een afgelegen kof-
fieplantage in Kenia te vestigen. In deze fascinerende 
wildernis ontmoet zij de avonturier Denys Finch - 
Hatton, een ontmoeting die uitgroeit tot een drama-
tische liefdesrelatie, steeds balancerend tussen geluk 
en wanhoop. 
Een ramp lijkt onafwendbaar en Karen’s hele bestaan 
wordt bedreigd…

Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 15 december, 19 januari en 16 februari.
Koffie of thee € 0,50. 
Overige consumpties volgens de consumptielijst.

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen,
Mieke en Tini Peters

Speelgoedbeurs
Op zondag 19 november is er van 11.00 uur tot 
13.00 uur weer de jaarlijkse speelgoedbeurs.
Voor €1,50 kunnen jongens en meisjes tot 15 jaar 
een tafeltje huren om hun speelgoed te verkopen. 
Vanaf 10.00 uur is de zaal in ’t Oude Raadhuis aan 
’t Hofke 15 geopend zodat je tijd hebt om je tafeltje 
in te richten. Kom op tijd want er is maar een beperkt 
aantal tafeltjes beschikbaar. 
Je kunt je vanaf 25 oktober aanmelden per email bij 
henri.van.vroenhoven@on.nl.  
De speelgoedbeurs is niet toegankelijk voor hande-
laren.

KOM JE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.
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Open dag voor 
buurtgenoten van 
’t Oude Raadhuis
Zaterdag 28 oktober 2017 
van 10.30 uur tot 13.00 uur.

Komt een man ’t Oude Raadhuis 
binnen en zegt: „Ik woon hier nu 
al bijna 40 jaar en ben nog nooit 
binnen geweest!” Ik zeg met een 
lach dat hij zich moet schamen! 
Vervolgens laat ik hem het pand 
en de tuin met nieuwe overkap-
ping zien en bied hem een kopje 
koffie aan. 
Er wonen nog steeds mensen vlak-
bij ons mooie pand aan ’t Hofke 
15, die er regelmatig voorbij 
lopen, even op ons infobord 
kijken en vervolgens weer gewoon 
doorlopen. Is ons programma 
dan niet goed? Is onze drempel te 
hoog? Of weet men, ondanks o.a. 
onze informatie in dit populaire 
wijkblad, gewoon niet wat er bij 
ons allemaal gebeurt?
Met zo’n kleine 100 vrijwilligers 
proberen we een mooi programma 
van grote en kleinere activiteiten 
met een breed scala te presente-
ren. Doel hiervan is om de buurt 
een plaats te geven waar ze bij 
elkaar kunnen komen en waar 
dingen in het algemeen belang ge-
organiseerd kunnen worden. Vaak 
met een lach, maar er is ook plaats 
voor serieuze zaken waarmee men 
elkaar helpt of steunt.
Zo is op 2 september een goed 
geslaagde Buurt BBQ georgani-
seerd waar 70 buurtbewoners 
bij aanwezig waren. Een nieuw 
initiatief waar blijkbaar toch wel 
behoefte aan is.
Om deze initiatieven op te starten 
hebben we behoefte aan nieuwe 
ideeën, die we graag willen horen. 
Dus als u iets leuks weet of iets 
waar behoefte aan is, wie weet...
of, als u net als bovenstaande 
heer, ons gebouw nog nooit heeft 

gezien en een rondleiding wilt...
of, als u een ’klacht’ over ons 
heeft, waar u gewoon eventjes 
over wilt praten...
of, u wilt eens kijken wat wij al-
lemaal aan activiteiten hebben...
of, weet u zelf iets waar u altijd al 
van dacht, dat zou ik graag eens 
vertellen...
of, u wilt eens weten wat we elkaar 
kunnen bieden op het gebied van 
vrijwilligerswerk.........
of, u wilt gewoon eens even ko-
men babbelen, omdat u net even 
niets te doen hebt...
Eigenlijk hoop ik dat u al een of 
andere reden hebt om op onze 
eerste info-ochtend te komen. 
Mocht u geen reden hebben en 
gewoon nieuwsgierig/belangstel-
lend zijn, of zin hebben in een 
kopje koffie en een rondleiding, u 
bent meer dan welkom! De koffie 
en iets lekkers staan klaar.
De eerste vrije inloopochtend is 
op zaterdag 28 oktober 2017 van 
10.30 uur tot 13.00 uur. 
Dus kom maar op met uw vragen, 
opmerkingen, ideeën of uw gezel-
lige babbel!!
Vergeet niet dat dit wijkcentrum 
UW WIJKCENTRUM is!

Ontruimingsplan ’t Oude 
Raadhuis
Beste allemaal,
Ik ben Marjan van Dam en sinds 2 
jaar woonachtig in deze prachtige 
wijk. Bij een van de filmavonden 
in ’t Oude Raadhuis kwam ik in 
gesprek met een van de bestuurs-
leden. Zij maakte mij enthousiast 
om bij het bestuur te gaan. Op 
deze manier ben ik gaan mee-
draaien, zij het op de achtergrond. 
Sommigen van jullie hebben mij 
vast al eens gezien of een praatje 
met mij gemaakt.
De afgelopen periode ben ik 
voornamelijk bezig geweest om 
de veiligheid van alle activiteiten 

te beoordelen evenals die van 
onze prachtige locatie, ’t Oude 
Raadhuis. Jullie zullen het wellicht 
al gezien hebben dat de parkeer-
plaats voorzien is van een groen 

verzamelbordje (zie foto).
Een onderdeel hiervan is om ’t 
Oude Raadhuis, conform de laat-
ste richtlijnen van de gemeente, 
te voorzien van alle noodzakelijke 
veiligheidsnormen. Zo hebben 
we een ontruimingsplattegrond 
gemaakt en deze door het hele 
gebouw opgehangen. Wellicht dat 
er mensen zijn die niet weten wat 
het groene verzamelbord inhoudt. 
Kort samengevat betekent dit, dat 
bij een calamiteit (ontruimings-
alarm) in ’t Oude Raadhuis, 
iedereen naar buiten moet en 
zich verzamelt bij dit bord. Hier 
worden alle namen genoteerd en 
zal iedereen op de hoogte ge-
bracht worden van wat er van hen 
verwacht wordt. Als tijdens een 
calamiteit een vrijwilliger jou ver-
zoekt ’t Oude Raadhuis te verla-
ten, neem dan de kortste route en 
verzamel op de parkeerplaats.
Ik hoop dat we de ontruimings-
plattegrond nooit zullen hoeven 
te raadplegen, maar we zijn in 
ieder geval weer up-to-date. Mede 
hierdoor kunnen alle activiteiten 
blijven plaatsvinden in ons mooie 
gebouw. Mochten er vragen of 
suggesties zijn, dan kunnen jullie 
altijd met mij in gesprek gaan.

Met vriendelijke groet,
Marjan van Dam 
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activiteiten bij Orka

Lekker eten 3 gangen menu
8 november aanvang 19.00 uur, kosten € 5,00
Je kunt reserveren via mailadres: 
cook4u.orka@gmail.com

Vinylparty
11 november 2017 van 20.00-01.00 uur
De geweldige sound van Motown, de opzwepende 
muziek van Grease, we gaan het weer opnieuw beleven 

in ORKA. De platen-
spelers komen weer 
uit de kast en iedere 
bezoeker die een ver-
zoekje heeft kan dit 
indienen of zelf een 
single meenemen.

Kerstmarkt
Ook dit jaar zal er 
een kerstmarkt en 
kerststallen expositie 
zijn bij Activiteiten-
centrum Orka.
Deze zal plaatsvinden 
op:
zondag 17 december 
van 13.00-17.00 uur.
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan onze 
kerstmarkt laat het ons dan weten voor 30 oktober 
via info@orkacentrum.nl onder vermelding van 
’kerstmarkt’. 
De kosten voor het huren van een kraam zijn € 22,50. 
Let wel: we willen geen rommelmarkt zijn en willen 
graag kramen met leuke zelfgemaakte spullen.

LOCATIE/CONTACT
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Internet: www.orkacentrum.nl
Email: info@orkacentrum.nl

Kerstmarkt Tongelre

Zaterdag 9 december 2017 van 13.00 tot 17.30 uur.
Op deze dag organiseren ’t Oude Raadhuis en Groendomein 
Wasven, op het terrein van de Wasvenboerderij aan de 
Celebeslaan, weer de grootste en gezelligste kerstmarkt 
in Tongelre. 

AANMELDEN VOOR HET HUREN VAN EEN KRAAM KAN NU!

Meld je aan via e-mail:kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com 
of bel naar mevrouw Ood Brans: 040-2814228.
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

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

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

    Brei & Haakclub
Wo: 10.00-12.30 uur
Do: 19.00-21.30 uur

openingstijden
wo t/m vr: 13.00-18.00 uur
za:     11.00-18.00 uur
tijdens de brei & haak club

De leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
       brei en haak winkel van Eindhoven.

workshopsaccessoires

brei & haakgaren advies en begeleiding

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

Heezerweg 282 • 5643 KL Eindhoven • T: 040 2113489
www.goldtime.nl



Martinusbegraafplaats 
100 jaar

Verscholen achter de nieuwbouw van school De Boog 
aan ’t Hofke ligt sinds 1917 het Martinuskerkhof, 
een echte eeuweling.
Sinds de laatste jaren van de vorige eeuw is deze be-
graafplaats gesloten. Echter het grote aantal behou-
den grafmonumenten uit de 20ste eeuw vormt nog 
steeds een bijzondere plaats van vredige rust.
Op zondag 12 november (feestdag van H. Martinus), 
na de Martinusviering in de kerk, is er gelegenheid 
om deze bijzondere begraafplaats in Tongelre te 
bezoeken en wel tot 14.30 uur.
Wij zullen u ontvangen met koffie/thee en bieden u 
de gelegenheid om een rondgang over deze begraaf-
plaats te maken. U bent van harte welkom.
 
Vrijwilligers en bestuur 
Martinusbegraafplaats

Banieren op begraafplaats 
Sint-Calixtus

Enige tijd geleden zijn voor een speciale herdenkings-
avond op deze begraafplaats door kunstenares en 
wijkbewoonster Lennie van Vugt, in samenwerking met 
buurtbewoners, zes prachtige banieren gemaakt. 
Op die herdenkingsavond stonden ze stemmig opge-
steld voor de ingang van de begraafplaats. 
Lennie heeft later de banieren geschonken aan de 
Stichting Calixtus. Daar zijn wij uiteraard heel erg blij 
mee. We hebben ze laten voorzien van een mooie paar-
se coating en ze hebben van ons een prominente plaats 
gekregen, direct na de ingang van de begraafplaats.
Ze zijn een bezoekje meer dan waard, dus kom een 
keer kijken.
Lennie, bedankt!

Namens het bestuur van Sint-Calixtus

Konijnenshow O.K.E.

In het weekend van 9 tot en met 12 november orga-
niseert konijnenvereniging, Onze Konijnen Eindhoven, 
de jaarlijkse open konijnenshow. Tijdens de show zul-
len ruim 200 konijnen te zien zijn. De categorieën va-
riëren van dwergkonijntjes van 800 gram tot Vlaamse 
Reuzen van ruim 10 kilo. De dieren worden op vrijdag 
door erkende keurmeesters gekeurd. De show is gratis 
te bezoeken op zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur en op 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De show wordt ge-
houden in Wijkgebouw ’De Werf’, Van der Werffstraat 
14 te Eindhoven.Tot ziens op 9 en/of 10 november.
Namen de konijnenvereniging O.K.E. 
Jan Swinkels
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van de Geloofsgemeenschap
Protestantse kerkdiensten
  Zondag 29 oktober om 10.00 uur 

dominee Elbert Grosheide 
  Zondag 5 november om 10.00 uur 

dominee Tineke Dronkert Avondmaal + cantorij 
Gedenken overledenen 

  Zondag 12 november om 10.00 uur 
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk

  Zondag 19 november om 10.00 uur 
dominee Tineke Dronkert 

  Zondag 26 november om 10.00 uur 
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk

  Zondag 3 december om 10.00 uur 
dominee Elbert Grosheide, Avondmaal + cantorij

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Twee maal per maand is er jeugdkerk voor kinderen 
in de middelbare schoolleeftijd. Deze zondagen staan 
aangegeven met ’Jeugdkerk’.

De Tafel/Heilig Avondmaal 
Vooraankondiging 22 november 2017. Bij een aantal 
gemeenteleden, de werkgroep ’liturgie’ en de voor-

gangers werd de behoefte gevoeld om een avond te 
organiseren rond de betekenis van de Tafelviering. Het 
gaat tijdens deze bijeenkomst in eerste instantie niet 
om de vormgeving maar om de inhoud en beleving van 
het Avondmaal. Natuurlijk zijn vorm en inhoud niet te 
scheiden, maar we willen graag het accent leggen op de 
vraag wát we vieren.

Kerstspel
Op kerstavond 24 december spelen de kinderen van 
de kindernevendienst weer het kerstspel. Vanaf 12 
november wordt er tijdens de kindernevendienst van 
de kerkdiensten door de kinderen geoefend voor dit 
kerstspel.

Jaarthema
Voor het komende jaar staan de kerkelijke activiteiten 
in het teken van ’deel je leven’.
Dat is al begonnen bij het ontbijtbuffet op de start-
zondag 17 september. Maar krijgt ook vorm tijdens de 
koffieontmoetingen bij elkaar thuis op de 3e zondag 
van de maand.

Onderstaande foto van het liturgisch interieur van de 
Ontmoetingskerk 

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

In deze rubriek worden onder 
verantwoordelijkheid van Rond ’t Hofke 
maandelijks de kerkberichten geplaatst.

Overzicht diensten:
•  St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.
Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistie viering om 9.00 uur en daarna 
koffie/thee in het kerkwijkcentrum.
•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met kapelaan.
•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 

de maand om 19.00 uur met dominee.

Openingstijden KWC 
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een 
gezellig praatje.
•  Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen 

aanwezig.
•  Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de kerk-

dienst geopend voor een kop koffie en een gezellige 
babbel.

Familiebrichten:
Uitvaarten:
5 september: Jan Hoekstra 78 jaar
23 september: Jo van Kasteren – van Gog 90 jaar

Dopen:
3 september: Dilayza Ransey 

CONTACT Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
Email kwctongelre@parochiesintjoris.nl • Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC 
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) • Voor meer info zie www.parochiesintjoris.nl

Schola Cantorum 
Tungrorum zoekt 
koorzangers (m/v)
Tongelre heeft een rijk muzikaal verleden. Wie van de 
oudere generatie denkt bijvoorbeeld niet met weemoed 
terug aan Wolf Lange die vlak na de oorlog het Tongel-
rese kerkkoor op een niveau bracht, dat het met enige 
regelmaat optrad voor de KRO. Maar ook onze harmo-
nieën mochten er zijn. De naam van Swinkels is in dit 
verband alom bekend. 
Nu gaat het echter om ons Gregoriaans koor, tegen-
woordig een uniek verschijnsel. Er zijn er bijna geen 
meer. Tongelre kan echter trots zijn op zijn Schola Can-
torum Tungrorum en de oude kerkzang, van waaruit 
zich in de loop der eeuwen de meerstemmigheid heeft 
ontwikkeld.  
Het koor lijdt echter aan bloedarmoede, het zit 
dringend verlegen om nieuwe leden, zowel dames als 
heren, om slechts één keer in de maand de eucharistie-
vieringen in de Martinuskerk te kunnen opluisteren.
De huidige Schola bestaat uit een hechte groep zangers 
en zangeressen die niet alleen veel belangstelling heb-
ben voor klassieke koorzang, maar die ook nog veel 
waarde hechten aan goede sociale contacten. Het zijn 
allemaal vrijwilligers, ook de dirigent. Zij zetten zich 
met z’n allen belangeloos in voor de parochie.
De repetities zijn twee keer per maand op donderdag in 

de voormiddag in het kerkwijkcentrum naast de Marti-
nuskerk van 9.30 tot 11.00 uur. De leden betalen geen 
contributie. Voor verdere informatie over de Schola 
kunt u de website van de Sint-Jorisparochie raadple-
gen: http://www.parochiesintjoris.nl/vieren/koren.
html#schola-cantorum-tungrorum.

Aanmelden
Schrijf uw naam en adres met telefoonnummer op 
een blocnotevelletje en stop dat in de brievenbus van 
het kerkwijkcentrum op ’t Hofke 153 te Tongelre, ter 
attentie van Jos Liebens, koorleider Schola. U krijgt 
beslist een reactie. U kunt zich echter ook persoon-
lijk aanmelden na een optreden van de Schola op de 
tweede zondag van elke maand in de kerk van Sint-
Martinus.
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Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd centraal. Ik ondersteun 
u graag met mijn creativiteit en kennis, zodat we samen tot een mooi 
afscheid komen. Bel mij gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend  
bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken.
 
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Samen vertalen we uw wens in een
liefdevolle herinnering.

Monuta Sol
Felix Timmermanslaan 2
5644 RN Eindhoven
T: 040 - 212 98 00
(24 uur per dag, ook in het weekend)
I: www.monuta.nl/eindhoven

Anita van de Voort

Jan van der Heijden,
keurslager
Tongelresestraat 258, Eindhoven
Tel. 040-2962010
www.vanderheijden.keurslager.nl

alles voor de bbq

belegde broodJes

maaltiJdservice

Keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat

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

Bandalaan 29,  5641 GG  Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te 
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress, vermoeidheid, snel
overprikkeld?

Massage en coaching helpt je bewust te
worden, te ontspannen en klachten te
verminderen of te voorkomen.

Mijn aanpak maakt een massage uniek.

Afspraak of vrijblijvende intake:
M 06 - 144 32 142

Bandalaan 29, 5641 GG Eindhoven
www.massagetherapieencoaching.nl

ELS LUGTENBERG
M a s s a g e t h e r a p i e  e n  c o a c h i n g



2 Op de 5 huwelijken of vaste 
relaties stranden of lopen op de 
klippen. Een droog statistisch getal. 
Echter, ieder die bij een echtschei-
ding betrokken is of is geweest, 
weet dat er altijd veel pijn en schade 
geleden wordt.
Allereerst bij de partners, soms 
ook bij hun ouders. Maar kinderen 
krijgen het ’t meest te verduren, 
zonder meer bij een vechtscheiding, 
en zelfs wanneer omgangsregeling 
en financiën of alimentatie goed 
geregeld of afgesproken zijn.
De laatste 40/50 jaar is het aantal 
echtscheidingen onrustbarend ge-
stegen. Ieder stelletje, ieder ouder-
paar of elk persoon heeft zijn zeer 
gegronde redenen om te breken 
of uit elkaar te gaan. Veel begrip 
moeten we soms opbrengen voor 
hen die deze stap - vaak met pijn en 
verdriet - durven te nemen.

Toch durf ik in beeldtaal ook het 
levensverhaal van twee mensen 
te beschrijven, die op een bepaald 
moment het ja-woord naar elkaar 
hebben uitgesproken. 
Toen zij elkaar voor ’t eerst ont-
moetten, was hij nog een jongeman 

en zij een jonge vrouw. Waar was 
’t ook al weer? Hun ogen troffen 
elkaar en er vlamde een gloed op.
Beiden realiseerden zich, dat zij – 
zoals elk mens – beperkingen met 
zich meedroegen. Ook zij wisten 
niet wat de toekomst brengen zou, 
ze gingen ervoor.

Vanaf hun eerste ontmoeting durf-
den zij met elkaar te praten én naar 
elkaar te luisteren. Zij stemden hun 
leven op elkaar af. Samen zijn zij op 
weg gegaan en nu, in de avond van 
hun leven kijken zij terug op hun 
pelgrimstocht. Twee reizen hebben 
zij gemaakt: de innerlijke reis naar 
elkaars hart en de trektocht door 
het ruige bochtige en heuvelachtige 
landschap van het leven.

De tocht door het leven was soms 
fascinerend, vaak lastig en vermoei-
end. Ver vooruit zien konden zij 
niet, zodat de weg veel langer leek 
te zijn. Voortdurend keek hij uit 
tot de volgende bocht en zag zij op 
tegen de komende heuvelrug.
Veel energie hebben zij moeten en 
willen besteden aan de reis naar 
hun hart, naar elkaars voelen en 

kunnen, om zo af te dalen tot het 
diepste van ieders eigen ik. Ze ston-
den nog al eens stil, kregen woor-
den met elkaar, zagen het soms niet 
meer zitten. Toch trokken zij verder, 
zochten naar oplossingen, want zij 
wilden samen verder gaan. Dankzij 
de kleerscheuren hebben zij leren 
geven en nemen.

Zij zagen en vertrouwden op een 
mooie horizon en het was of achter 
de heuvels ’de liefde’ stond te wach-
ten, met open armen.
Hierbij een goede raad voor ieder, al 
of niet met een relatie:
Spreek je GEVOELENS uit, blijf 
TROUW aan jezelf, en VERTROUW 
de ander.

momenten met
Hart, ziel en handen

Trouw en vertrouwen 
Door Wim van de Wiel
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Natuurthema-avond: Creatief met 
natuurlijke materialen
Met spulletjes uit de natuur kun je 
allerlei leuke dingen maken. Je hebt 
nog even de tijd om daarover na te 
denken en tijdens de herfstvakan-
tie kun je zelfs op pad gaan om 
dingen te zoeken (bladeren, veren, 
kastanjes, noem maar op). We 
hebben veel materiaal liggen aan 
hout, dus een vogelhuisje timmeren 
of iets dergelijks is ook één van de 
mogelijkheden.

 Kom je ook iets maken? Het is 
voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 
We beginnen om 19.00 uur en 
eindigen om 21.00 uur. Het is in de 
Schop, de schuur van de Wasven-
boerderij. De entree is € 2,00 per 
kind.

Nationale Natuurwerkdag 2017
Op 4 november doen we met de 
natuurwerkgroep van het Wasven 
weer mee met de Nationale natu-
urwerkdag. Dit jaar organiseren we 
het zelfs voor de 10e keer. Zo is er 
in die jaren al veel werk verzet in 
het Wasvengebied.

Deze editie gaan we snoeien in de 
beukenlaan, de oprijlaan van het in 
1930 afgebroken landhuis. We gaan 
de met de beuken concurrerende 

struiken terugsnoeien. De takken 
verwerken we in de takkenrillen. 
Ook rond de plek van het landhuis 
zelf gaan we struiken verwijderen 
en elders planten. Op de plek waar 
struiken zijn weggehaald, zaaien 
we in het voorjaar wilde bloemen. 
En er zijn werkzaamheden aan de 
Karpendonkse Loop.
 We verzamelen bij de Schop en 
starten om 9.30 uur. Tussen de 
middag zorgen wij natuurlijk voor 
een stoere lunch en we eindigen 
om 14.30 uur. Zorg zelf voor ste-
vige (werk)schoenen en eventueel 
werkhandschoenen.
Doe je ook mee om je op deze dag 
nuttig te maken voor je leefom-
geving? 
Meld je dan aan op www.nationa-
lenatuurwerkdag.nl of bij natuur-
werkgroep@wasven.nl.

Expositie schilderijen Ivo de Groot
Ivo de Groot schildert nu vijf jaar. 
Hij woont op een woongroep van de 
Stichting Zideris (Huis ter Heide). 
Ivo over zijn werk: “Eerst schilderde 
ik vooral gebouwen en landschap-
pen en sinds kort kun je menselijke 
figuren in mijn werk zien.” 

Ivo stelde zijn schilderijen eerder 
tentoon op bijvoorbeeld kunstmark-
ten en in het Diaconessen Zieken-
huis. Kijk voor meer informatie op 
www.kunstschilder-ivo.com.

Planning activiteiten oktober & november
Maak het mee @Wasven: Pompoenen 26 oktober, de Schop

Natuurthema-avond: Creatief met 
natuurlijke materialen

27 oktober, 19.00 de Schop

Nationale Natuurwerkdag 4 november, 09.30 de Schop

Opening expositie schilderijen 
Ivo de Groot

5 november, 14.00 Gasterij

Bakmiddag voor kinderen: 
Paddenstoelen

8 november, 13.30 de Schop

Cursus natuurbeheer: 
handgereedschappen

16 november, 19.30 Wasvenboerderij

Bijencafé 22 november, 20.00 Wasvenboerderij

Natuurthema-avond: De Reünie 24 november, 19.00 de Schop

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
De herfst is een heerlijke tijd om buiten bezig te zijn. Dat 
gaan we bijvoorbeeld doen bij de natuurthema-avond voor 
de jeugd maar ook op de nationale natuurwerkdag. Kom 
gezellig meehelpen of geniet van het kijken naar mensen 
die bezig zijn….. alles kan bij het Wasven!

rondom de
Wasvenboerderij
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 De expositie is te zien van 
5 november 2017 tot en met 
1 januari 2018 op de Overloop 
tijdens openingstijden van de Gas-
terij. De opening is op zondagmid-
dag 5 november om 14.00 uur.

Bakmiddag voor kinderen: 
Paddenstoelen
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder 
leiding van de Wasvenbakkers zelf 
iets lekkers bakken op het Wasven. 
De Bakmiddag is voor kinderen van 
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen 
is het echt nog te moeilijk. Naast 
de bakkers zijn er altijd meerdere 
vrijwilligsters aanwezig om de kin-
deren te begeleiden.
Op woensdag 8 november gaan we 
met misbakseldeeg paddenstoel-
en maken. Terwijl die in de oven 
worden gebakken, kun je ook nog 
een paddenstoel versieren die de 
bakker al heeft gemaakt. Als er nog 
tijd over is, maken we een wandel-
ing door het bos om paddenstoelen 
te bekijken.
 Wil je meedoen? Schrijf je dan 
van tevoren in door een mailtje 
te sturen naar winkel@wasven.
nl. Breng de bevestiging van je 
inschrijving mee als je komt bak-
ken. Ben je ingeschreven, maar 
kan je per ongeluk toch niet naar 
de Bakmiddag komen, bel ons dan 

even (tel. 040-7870708). Dan kan 
er nog iemand van de wachtlijst 
meedoen!
De bakmiddag wordt gehouden 
in De Schop, dat is de schuur bij 
de Wasvenboerderij. We beginnen 
om 13:30 uur en om 15:00 uur zijn 
we klaar. Meedoen kost € 4,00 per 
kind.

Cursus natuurbeheer: 
onderhoud handgereedschappen
De natuurwerkgroep organiseert 
een instructieavond voor vrijwil-
ligers en iedereen die actief is in het 
natuuronderhoud. Op deze avond 
leer je welk gereedschap je voor wat 
gebruikt en hoe je dat gereedschap 
op de beste manier kunt onder-
houden en scherp kan maken, im-
mers: goed en scherp gereedschap 
is het halve werk!

Misschien heb je wel een bijl of 
hiep of ander stuk gereedschap 

waar je vaak mee werkt als natuur-
vrijwilliger. Dan moet je dat zeker 
meebrengen om te laten keuren op 
degelijkheid en veiligheid om het 
gereedschap daarna te scherpen 
met de daarbij behorende techniek.
 Je kunt aan deze instructie-
avond deelnemen op donderdag-
avond 16 november van 19.30 
uur tot 22.15 uur. De avond is op 
de Wasvenboerderij, de kosten 
bedragen € 10,00 per persoon. 
Je kunt je aanmelden via natuur-
werkgroep@wasven.nl.

Bijencafé
Het Bijencafé is dé plek in Eind-
hoven waar bijenliefhebbers 
elkaar kunnen treffen. Hier krijg je 
antwoorden op je vragen over bijen 
en kunnen ervaringen uitgewisseld 
worden.
 In het bijencafé van woensdag 
22 november besteden we onder 
andere aandacht aan oxaalbe-
handeling en winterklussen thuis, 
zoals was smelten, ramen maken, 
lege kasten ontsmetten, enz.
Het Bijencafé begint om 20.00 
uur in de Wasvenboerderij. De 
toegang is gratis, aanmelden is 
niet nodig.

10 jaar natuurthema-avond: reünie
Het is alweer 10 jaar geleden dat 
we met de natuurwerkgroep de 
eerste natuurthema- avond hebben 
georganiseerd voor onze jonge 
natuurliefhebbers. Elke maand een 
ander natuur-item. Van vleermui-
zen tot uilen en van bomen tot 
insecten en hun woningen. Soms 
was er zelfs een gastspreker.
Was jij ook op de eerste avond of 
in het begin van die tijd op deze 
avonden?
We hebben foto’s van bijna alle 
avonden, dus we organiseren een 
soort van reünie, waar we al die 
foto’s de revue laten passeren. En 
er zijn vast leuke foto’s waar jij ook 
op staat. 
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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking



We draaien een natuurfilm uit de 
buurt en we gaan er een glaasje 
natuursap op toosten.
 Kom je ook? Het is voor ieder-
een die al eens een natuurthema-
avond heeft bezocht. De entree is 
€ 2,00 per kind.
Wij van de natuurwerkgroep 
hopen jullie allemaal weer eens te 
zien!

Enthousiaste parttimers gezocht 
voor bediening en keuken
Onze Gasterij zoekt leuke nieu-
we collega’s die graag parttime 
(voornamelijk in het weekend) in de 
bediening of keuken willen werken. 
Ben je minimaal 18 jaar? Heb je 
affiniteit met horeca? Ben je in 

ieder geval 2 dagen in het weekend 
beschikbaar? En heb je zelfs op je 
slechtste dag een grote glimlach? 
Dan ben jij degene die we zoeken!!
 Solliciteren? Loop even binnen 
met je CV en vraag naar Rudi, of 
stuur een e-mail met je cv naar 
gasterij@wasven.nl.

Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van uit-
gave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerk-
te) nieuws ook digitaal verspreid.

CONTACT
Gasterij 040-7870707
gasterij@wasven.nl
Winkel 040-7870708
winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709
zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven
groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep
natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij Celebeslaan 30, 
5641 AG Eindhoven

Lezing en gesprek met Stevo 
 Akkerman over: Kanteltijd. 
Op zondag 19 november van 
10.30 uur tot 12.30 uur in De 
Herberg op het terrein van Eckart-
dal, Nuenenseweg 1, Eindhoven. 

Onze gastspreker zal ons aan het 
denken zetten over het verdampen 
van de maatschappelijke mo-
raal. Blijkbaar geldt, alle mooie 
woorden ten spijt, nog steeds het 
adagium: alles wat niet wettelijk 
verboden is, is oké. Dit is een 
bedreiging voor de verbondenheid 

in onze samenleving. Misschien 
speelt dat mee bij de opkomst van 
het populisme.

Stevo Akkerman is journalist en 
columnist bij Trouw. Van zijn 
hand verschenen eerder de ro-
mans Vals weerzien en De inboor-
ling en het autobiografische boek 
Donderdagmiddagdochter, dat 
werd bekroond met de Literaire 
Juryprijs van het Christelijk Lite-
rair Overleg en de Vlaamse prijs 
voor het Beste Spirituele Boek. 
Zijn laatste publicatie is Het klopt 

wel, maar het deugt niet. 
De maatschappelijke moraal in het 
nauw.

De toegang is gratis, 
u kunt bijdragen in de kosten, 
die zijn rond € 5,- p/p
Zie: www.begijnenhofgesprek-
ken.nl voor een route beschrijving 
en de parkeerplaatsen bij Eckart-
dal. Telefoon: mevrouw Spiertz 
040 242 12 63 of 
J. de Jong 040 241 58 21 
Mail: begijnenhofgeprekken@
kpnmail.nl 
U kunt via mail onze maandelijkse 
uitnodiging ontvangen.

Begijnenhofgesprekken
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Kleding reparatie en
verstel werkzaamheden

Kom gerust langs of maak een 
afspraak voor uw reparatie 

werkzaamheden .
Open dinsdag tot vrijdag van 9:00 t/m 18:00 uur
zaterdag van 10:00 t/m 14:00u ma./zo. gesloten

Bloemfonteinstraat nr. 19 Tongelre/Eindhoven
Telefoon nr. : 06-36404103

E-mail : info@bettysnaaiatelier.nl

 ‘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

PODOTHERAPIE VLIEGENBERG

Last van voet- en/of loopproblemen? Ik maak o.a. steunzolen 
bij verschillende klachten aan de voet, knie, heup en rug.

Ook kunt u bij mij terecht voor een (medische)pedicure 
behandeling.

Voor meer informatie en vergoedingen kijk op 
www.podotherapievliegenberg.nl 
of bel naar 06 424 19 142

Van Oldenbarneveltlaan 52, 5631 AH Eindhoven
E-mail: info@podotherapievliegenberg.nl

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

ContaCt
Kluizenaarstraat 31 • 5641 HE Eindhoven

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



verenigingen
Aan het woord

Sint-Martinusgilde Tongelre

CONTACT
Gilde Sint-Martinus Tongelre
Dinie van de Voort, Deken schrijver
Oude Muschbergweg 1
Telefoon: 040-2813353
Email: gilde.sint.martinus.tongelre
@gmail.com

Op zondag 12 november viert het 
St.Martinusgilde Tongelre haar jaar-
lijkse patroonsdag. Deze dag begint 
met een heilige eucharistieviering 
in de St. Martinuskerk en wel om 
9.30 uur.
Na de dienst zal de eed van trouw 
aan het kerkelijke gezag hernieuwd 
worden en zal er een vendeldemon-
stratie plaatsvinden. Vervolgens 
trekt het gilde rondom ’t Hofke.
Die dag heeft ons gilde vier jubila-
rissen: 40 jaar gildebroeder zijn Jan 

Schrurs en Piet Swinkels, 25 jaar 
gildebroeder zijn Rudy Swinkels 
en Martijn Dijstelbloem. In het 
gildelokaal in de Bochten zullen zij 
de onderscheiding van Kring Kem-
penland en de gildeonderscheiding 
ontvangen.

Met vriendelijke gildegroet, 
Dinie van de Voort 
oud-deken, secretaris.

Dit jaar bestaat Scouting Sint-
Frans 70 jaar. De groep werd in 
1947 opgericht en begon in het 
patronaat aan de Tongelresestraat 
naast het klooster (nu de toegang 
tot het Ambonplein). Later werd er 
een blokhut achter het patronaat 
in gebruik genomen. Sinds 1990 
heeft de groep een nieuwe blokhut 
aan de Vuurvlinderstraat. Om dit 
jubileum te vieren gaan we met de 
gehele groep een weekend naar het 
labelterrein ( een terrein om op zijn 
scouts te kamperen) van Scouting 

Nederland in Overasselt.
Maar ook aan alle leden van vroeger 
willen we dit jubileum niet voorbij 
laten gaan. Op vrijdag 17 november 
organiseren we in de blokhut aan de 
Vuurvlinderstraat een reünie voor 
alle oud leden. Iedereen die ooit lid 
is geweest van de groep is die dag 
vanaf 20.00 uur welkom in de blok-
hut voor een hapje en een drankje 
maar vooral om herinneringen op 
te halen en oude bekenden weer te 
ontmoeten.
Door ons worden er ongeveer 250 

personen aangeschreven waarvan 
een adres bekend is of waarvan nog 
een ouderlijk adres van vroeger in 
de boeken staat. Graag komen we in 
contact met oud leden waar we geen 
adres meer van hebben. Mocht je 
lid zijn geweest van de groep en heb 
je geen uitnodiging ontvangen laat 
het ons dan weten via de mail. Ook 
als je nog mensen kent die lid zijn 
geweest, geef het dan aan hen door 
of mail ons de gegevens die je hebt. 

Met vriendelijke groet,
Scouting Sint-Frans

Reunie scouting Sint-Frans

CONTACT
Scouting Sint-Frans
Telefoon: 040 2816186
Email: info@scoutingsintfrans.nl 
Internet: scoutingsintfrans.nl 
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Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen

Gebakken materialen

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.

Complete verzorging
van A tot Z!

Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480

Mobiel: 06 - 54615308

Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating

E I G E N Z I N N I G  R E S TA U R A N T

Voor feesten en partijen 
op afspraak!

Weekendterras open.
Oude Urkhovenseweg 4

Reserveren: 040 - 281 70 20
info@galerage.nl
www.galerage.nl

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



Vlooienmarkt

Op zondag 5 november organiseert scouting Sint- 
Frans wederom haar jaarlijkse vlooienmarkt. De 
markt wordt gehouden op het terrein van de blokhut 
aan de Vuurvlinderstraat. Er zijn weer vele mooie 
spullen en… voor een prikkie te koop. Natuurlijk 
horen er ook hapjes en een drankjes bij. De markt 
begint om 12.00 uur. 
Tot ziens op 5 november.

Scouting Sint-Frans

Peter van Kuijen kermiskoning 
2017
Schoot hij zich vorig jaar tot gil-
dekoning, dit jaar wist hij ook nog 
eens de titel van kermiskoning van 
het gilde in de wacht te slepen. Het 
is maar een korte strijd tussen de 
gildebroeders- en zusters, want de 
vogel valt al bij het elfde schot.
Bij het burgerkermisschieten duurt 
het wat langer. Hier zijn 37 schoten 

nodig en weet Bert Maas zich tot 
burgerkermiskoning te schieten.
De titelhouder van vorig jaar, 
Tonnie van den Boomen, 
kon zijn titel jammer genoeg niet 
verdedigen omdat hij elders een 
afspraak had.

Peter van Kuijen,
Koning/regerend deken.

Kermisschieten bij 
Sint-Catharinagilde Tongelre

CONTACT
Sint-Catharinagilde Tongelre
M.C. van den Berge, Deken schrijver
p/a Spijkert 35, 5641 NH Eindhoven
Telefoon 040-2810902
Email: mc.vd.berge@gmail.com

Peter van Kuijen kermiskoning 2017 Bert Maas burgerkermiskoning 2017

Zondag 22 oktober van 14.00 uur–17.00 uur
Regiomiddag: Swanee Bridge Jazzband & His Mas-
ters Noise treedt op in de Eindhovense jazzclub OSJE 
in gemeenschapshuis „De Ronde”, Tongelresestraat 
146, Eindhoven

Zondag 19 november van 14.00 uur – 17.00 uur.
Julian’s New Orleans Jazz Friends (B) treedt op in 
de Eindhovense jazzclub OSJE in gemeenschapshuis 
’De Ronde’, Tongelresestraat 146, Eindhoven. 
Entree € 5,-

EInDHOVEnSE JAZZCLUB OSJE
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SALTO-school ´t Karregat biedt:

•  Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)

•   Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
(A+ klas)

•   Plusklas voor kinderen met 
leerproblemen

•   Grote ervaring in het omgaan met 
kinderen van verschillende afkomst

•  Vakleerkrachten sportonderwijs
•   Eigentijds gebouw met moderne 

faciliteiten
•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

U bent van harte welkom om eens bij ons binnen 
te kijken of vraag ons informatieboekje aan!

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

 De school met een plus voor alle kinderen in de wijk!

S c h o o l  ‘ t  K a r r e g a t

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487



Op 2 oktober was het weer zover, 
de Scouting opende haar poort voor 
iedereen die een bezoekje wilde bren-
gen aan de jaarlijkse vlooienmarkt en 
open dag.
Het weer was prima. In tegenstelling 
tot wat de weersvoorspellingen ons al 
dagen vertelden, hebben we geen bui 
gehad. De hele dag volop zon.
Om 11 uur ging de poort open en dat 
was de start van een mooie dag vol 
leuke activiteiten. De eerste vlooi-
enmarktbezoekers vonden hun weg 
naar de kramen om al vroeg hun 
slag te slaan. Maar zoals elk jaar was 
er meer dan voldoende keus voor 
iedereen. Een overvloed aan potten 
en pannen, serviesgoed, boeken, 
dvd’s, cd’s en lp’s, klein en groot 
buitenspeelgoed, meubels, tassen, 
tuinbenodigdheden, schilderijen, 
elektronica en kerstspullen vulden 
de kramen en menig artikel heeft een 
nieuw thuis gekregen.
Tijdens de open dag konden kin-
deren uit de buurt meedoen aan 
verschillende activiteiten. De welpen, 
esta’s en kabouters (kinderen van 
7-11 jaar) speelden het Grote Bingo 
Vlooienmarkt Spel. De kinderen 

gingen met hun bingokaart op zoek 
naar nummers die ze bij de kramen 
konden vinden. Als ze het goede 
nummer gevonden hadden moesten 
ze vervolgens op hun eigen bingo-
kaart tekenen wat er in die kraam 
verkocht werd. Een volle kaart leverde 
iets lekkers op. Daarnaast konden 
ze ook nog kamertje verhuur spelen, 
door een super spinnenweb heen 
klimmen, poolen en met Shanti en 
Mowgli op de foto. Bij de verkenners 
bakten de kinderen brood op stok in 
een houtvuur en bij de gidsen werd 
boven een vuurtje popcorn gemaakt. 
(verkenners en gidsen zijn tussen de 
11 en 15 jaar). In de leeftijdscategorie 
van 15-18 jaar, bij de Sherpa’s en 
Rowans was ook van alles te doen. 
Zo kon men zich bij de Sherpa’s 
laten fotograferen in een levensgrote 
fotolijst en daarna smullen van de 
poffertjes. De Rowans hadden een 
hele grote bowlingbaan gebouwd 
waarop natuurlijk een potje gebowld 
kon worden. De jongste groep, de 
bevers (5-7 jaar) hebben in een tent 
op het grasveld allerlei leuke spel-
letjes gedaan en zijn natuurlijk overal 
gaan kijken.

Ook voor de inwendige mens werd 
goed gezorgd. Het keukenteam heeft 
het de hele dag druk gehad met het 
verkopen van broodjes kroket, fri-
kandel en worst, kopjes soep, koffie, 
thee, limonade en natuurlijk chips.
Om 16.00 uur was het afgelopen 
en kon er begonnen worden met 
opruimen. Niet verkochte spullen in 
goede staat, zijn opgehaald en gaan 
of naar een kringloopwinkel of naar 
Bialystok. 
Het was voor ons als scoutinggroep 
een hele goede dag. Er is een flink 
geldbedrag binnen gehaald, waarmee 
we weer allerlei leuke activiteiten 
kunnen organiseren. Het mooiste 
is toch wel dat er zich 18 aspirant 
jeugdleden hebben aangemeld die 
graag willen komen kijken en ervaren 
hoe leuk het is bij de scouting.
Kortom: het was weer een super dag! 
En nu rustig achterover leunen? 
Vergeet het maar, over 2 weken zitten 
we alweer midden in de JOTA/JOTI. 
Altijd al eens willen weten hoe dat 
nou gaat? Welnu kom dan kijken op 
zaterdag 21 oktober in onze blokhut.
Enthousiast geworden door deze acti-
viteiten en lijkt het je leuk om als lei-
ding aan de slag te gaan? Neem dan 
contact op met Scouting Doornakkers 
en kom eens een kijkje nemen.

Open Dag en Vlooienmarkt 
Scouting Doornakkers
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Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570
5641 KX  Eindhoven

040 - 281 13 39
info@tuincentrumsoontiens.nl
www.tuincentrumsoontiens.nl

Natuurlijk de tuin in!

Het groenste tuincentrum

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 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93

Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

Fitness voor iedereen

•	 Fitness
•	 Pilates
•	 Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
•	 Niet	Aangeboren	Hersenletsel
•	 Overgewicht	en	obesitas
•	 Diabetes

Voedingsdeskundigen
•	 Gezond	eten
•	 Overgewicht
•	 Ondergewicht

Fit!vak	Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl



Over de aandoening fibromyalgie 
bestaat veel onduidelijkheid. Ondanks 
het feit dat er al 20 jaar diagnosti-
sche criteria bestaan, is er nog geen 
eenstemmigheid over de oorzaken 
van fibromyalgie. Wel bestaan er di-
verse theorieën die het klachtenbeeld 
zouden kunnen verklaren. Klachten 
zijn o.a. pijn, stijfheid, vermoeidheid 
en soms stemmingswisselingen. 
Hieronder volgt een uiteenzetting van 
de actuele belangrijkste gegevens over 
oorzaken, een andere keer komen de 
risicofactoren, diagnostische criteria 
en behandeling aan de orde. 

Oorzaken
Algemeen wordt aangenomen dat er 
niet één factor is die het klachtenbeeld 
van fibromyalgie kan verklaren, maar 
dat er sprake is van meerdere factoren 
die elkaar beïnvloeden. Bij fibromyal-
gie worden geringe afwijkingen gevon-
den in de spieren, zenuwen, hersenen 
en bloed. Het onderzoek richt zich op 
veranderingen in autonome disfunc-
tie, neurotransmitters, hormonen, 
genetische factoren in combinatie met 
externe stressvolle gebeurtenissen. 

Genetische factoren
In bepaalde families komt fibromyal-
gie vaker voor. Het vermoeden bestaat 
dat er sprake is van bepaalde mutaties 
die de kans op fibromyalgie in een 
volgende generatie vergroten. 
Omgevingsfactoren zoals rolpatronen 
binnen gezinnen, langdurige of heftige 

negatieve ervaringen, zijn bepalend 
voor de expressie van genen. 

Immuunsysteem
De laatste tijd is er steeds meer 
aandacht voor de relatie tussen het 
immuunsysteem en fibromyalgie. Ac-
tivatie van het immuunsysteem blijkt 
niet alleen plaats te vinden bij infecties 
maar ook bij chronische stress, over-
gewicht, depressie en overtraining. 
Immuuncellen die bij een infectie, 
ontsteking of trauma geactiveerd 
worden, heten pro-inflammatoire 

cytokinen. Deze cytokinen geven 
signalen aan de hersenen af waardoor 
er diverse psychologische, gedragsma-
tige en hormonale reacties optreden. 
Dit wordt omschreven als de ’Sickness 
Response’, de veranderingen die hier-
bij optreden passen bij het fibromy-
algiebeeld. Het klachtenbeeld omvat 
onder andere vermoeidheid, futloos-
heid, gedaalde stemming, griepachtig 
malaisegevoel, verminderde cognitieve 
functie, verminderde eetlust, verande-
ringen in slaappatroon, verminderde 
sociale interactie, verhoogde gevoelig-
heid voor pijn en depressieve klachten. 
Ook de invloed van cortisol op 
het immuunsysteem is uitgebreid 
beschreven. Cortisol wordt soms het 
stresshormoon genoemd omdat het 
vrijkomt bij elke vorm van stress, zo-

wel fysiek als psychologisch. langduri-
ge stress leidt tot hoge cortisolniveaus 
die een dempende werking op het 
immuunsysteem tot gevolg hebben. 
De hippocampus - een hersengebied 
dat belangrijk is voor leren, onthouden 
en navigeren - functioneert normaal 
gesproken als een soort uitknop voor 
de stressreactie. Het gebied merkt ver-
hoogde cortisolspiegels op en schroeft 
daarop de aanmaak van dat hormoon 
terug. Chronische stress beschadigt 
echter de hippocampus, waardoor het 
cortisolniveau hoog blijft, waardoor 
de hippocampus nog meer bescha-
digt - een vicieuze cirkel. Wanneer 
stress nog langer aanhoudt, raakt de 
cortisolproductie op. Het lagere cor-
tisolniveau maakt in eerste instantie 
dat het lichaam zich minder goed kan 
voorbereiden op ontstekingsreacties.
In de latere fase ontstaat er een 
overdrive van het immuunsysteem, 
het systeem wordt door gebrek aan 
remmende werking van het cortisol 
oncontroleerbaar. Op de kleinste 
veranderingen ontstaan heftige 
(ontsteking)reacties. Bij fibromyal-
giepatiënten zien we ook dat kleine 
veranderingen, lichte stress of andere 
vormen van bewegen, tot heftige 
reacties kunnen leiden. Lage cortisol-
waarden resulteren in het vrijkomen 
van cytokinen, wat weer leidt tot de 
’Sickness Response’. De vicieuze cirkel 
is ontstaan.

Deze maand iets over fibromyalgie, 
pijn in bindweefsel en spieren

COnTACT
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo),
5641 CB Eindhoven 
Telefoon: 040-2813463 
Email: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl

gezond en Wel
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K A S T E N S T E L S E L IJ R O T u A R

u D A v S H H A L E I T R E R O S I E E

N v P N E C O E T T R A A E N u E T T K

S E A E u R B E C G A B P T R T H R N E

T R T Z O A M A K W A L I F I C E R E N

S T B N D R S O T S E A E E A S R D M I

C E v N A N G E E H C R R Z D L T B A N

H E E T A R E R q D E H R D A I O I x G

I R N M R Z G R u N E E O P Z E G G E N

L D N T L E W A I u v L T P R R D I D K

D E O O A I F A L S T R IJ K S T O K N E

E R O N N E R B A F L S A K L A M M I G

R P T T G T E W A T E R L A T I N G E E

I N D u S T R I E L A N D E R Z IJ D S L

ADVERTEERDER
ANDERZIJDS
AUTORIJLES
BOERKA
DAARLANGS
DRAAGTAS
EENMANSACTIE
EERBIEDIGING
EETWAAR
EINDExAMEN
EROSIE

FLAGRANT
HEBZUCHT
HELPER
HERTOGDOM
HOEKSCHOP
INDUSTRIELAND
KASTENSTELSEL
KEGEL
KLAMMIG
KUNSTSCHILDER
KWALIFICEREN

LENTEDAG
OPZEGGEN
PIERROT
POOLZEE
REKENING
RENDABEL
ROEREI
SAUNA
SERGEANT
SLIERT
STATISTIEK

STOEL
STRIJKSTOK
STUURGROEP
SURFER
TEQUILA
TEWATERLATING
TRAINER
TREFBAL
VENNOOT
VERMOEDELIJK
WASVERZACHTER

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN VLIEGTUIG

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart 
met uw naam, adres en telefoonnummer en stuur 
deze naar de redactie. (Wijkblad Rond ’t Hofke, 
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons email-
adres: rondhethofke@gmail.com)
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 november 
2017 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
welke beschikbaar is gesteld door een van onze adver-
teerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is: WISSENKERKE
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Marleen Plet
Kalverstraat 63

De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ’t Hofke, 
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs te
overhandigen.

woordzoeker Oktober
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                Tongelresestraat 35  -  5613 DA  Eindhoven  -  0402452588  -  �etsvandewijgert@outlook.com  -  facebook.com/�etsspecialistvandewijgert

Reparatie en parkeren graag achterom via de Lakerstraat.

    Wij zijn gespecialiseerd in elektrische-, en stads�etsen. 

Batavus / Gazelle / Loekie / Sparta

Bij reparatie kunt u gratis gebruik maken van een leen�ets.

Ontspanningsyoga, 
ervaren is het beste!

    
Volg eerst 3 lessen voor €28,50

Ook individuele begeleiding

Info en aanmelden: 
Corina van Dommelen

  ‘t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
   040-2840430 & 06-27055614

www.pranayogastudio.nl

Computers - Internet - Netwerken - Software
Randapparatuur - Reparatie - Onderhoud - Etc.

Zandkever 49 - Eindhoven
Tel: 040-2821390

Al meer dan 15 jaar
betrouwbaar en betaalbaar

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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5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak
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Persoonlijke advies en
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Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina

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



Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
Een behandeling in mijn salon staat synoniem 
voor rust en verzorging van lichaam en geest. 

In een ontspannen omgeving waar persoonlijke 
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.

✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔  Acné specialisatie/vergoeding via

zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven

Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven
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www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


