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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

THE ARDMORE WHISKY  

0.7L van € 29,95 voor € 25,95

BACARDI SUPERIOR  
1L van € 20,95 voor € 17,95

BOSWANDELING LIKEUR  

0.7L van € 14,95 voor € 12,95

JÄGERMEISTER  
0.7L van € 14,95 voor € 13,50

FLÜGEL, 10 FLESJES
VAN 20 ML voor € 7,50

 

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

MEER AANBIEDINGEN OP ONZE SITE!

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89

info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

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

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 28 februari
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U weet dat onze Tongelrese week-
markt is verhuisd van de Generaal 
Bothastraat naar Haagdijk, naar 
het parkeerterrein naast Blokker. 
U bent daar niet blij mee. Om u 
wat meer vertrouwd te maken met 
deze nieuwe situatie staat in ons 
wijkblad de Tongelrese donderdag-
markt de laatste tijd geregeld in de 
belangstelling. De marktmeester 
Anne-Marie Boeren interviewt zo 
nu en dan een marktkoopman voor 
Rond ’t Hofke. Je ontdekt dan dat 
deze marktkooplui met hart en ziel 
verknocht zijn aan hun werk. Ze 
staan voor dag en dauw op om hun 
verse koopwaar tijdig uitgestald te 
hebben, zodat ze hun klanten goed 
kunnen bedienen. Op de markt op 
Haagdijk bent u iedere donderdag 
voormiddag van harte welkom! 

Groenten, fruit, noten, vis, eieren, 
kaas, dat alles ligt daar in de kraam-
pjes uitgestald en is er te koop.

Gelukkig is er in ons land voldoende 
voedsel. Het wordt ingevoerd of 
we verbouwen het zelf. Alles wordt 
in het werk gesteld om voor de 
land- en tuinbouwproducten de 
beste omstandigheden te creëren. 
Zo wordt veel aandacht besteed 
aan bemesting en een milieuvrien-
delijke ongediertebestrijding. Het 
voortbestaan van onze bijen is voor 
een groot deel afhankelijk van die 
bestrijding. Bijen zorgen niet alleen 
voor honing maar zijn ook heel be-
langrijk voor de bestuiving van vele 
planten en spelen daardoor een be-
langrijke rol in onze voedselketen. 
Bijensterfte brengt onze wereldwij-

de voedselproductie in gevaar. Toen 
onlangs in ons land een nest van de 
Aziatische hoornaar werd gesig-
naleerd, een reuzenwesp die het 
niet op mensen maar op bijen heeft 
gemunt, gingen de alarmbellen af. 
Het nest werd meteen vernietigd. 
Wij moeten onze bijen beschermen. 
Ze zijn onmisbaar!

Op de markt zijn producten te koop 
waaraan die ijverige diertjes een be-
langrijke bijdrage hebben geleverd!

van de Redactie
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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
Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door 
iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het 
eind van het verhaal wordt bekendgemaakt aan 
wie men de pen doorgeeft. Men is vrij om een verhaal, 
ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

In 1998 ben ik verhuisd naar 
één van de Vlinderflats in de 
Vuurvlinderstraat (’VlinderTown’). 
Ik woon daar al bijna 20 jaar met 
veel plezier in een mooie rustige 
omgeving, nog steeds als vrijgezel 
maar dat is misschien maar goed 
ook, want gezien de tijd die ik 
aan mijn hobby besteed zou een 
relatie waarschijnlijk niet lang 
standhouden.

Mijn lagere schooltijd heb ik 
doorgebracht op de Nutsschool 
Tafelbergplein, tegenwoordig beter 
bekend als de Driesprong. Dit was 
gemakkelijk want het was thuis de 
voordeur uit, de straat oversteken 
en het schoolplein op. Daarna heb 
ik het Atheneum doorlopen op het 
Augustinianum waarna ik werktuig-
bouwkunde ben gaan studeren op 
de Technische Universiteit Eindho-
ven.

Na mijn afstuderen in 1995 ben ik 
gaan werken als tekenaar/construc-

teur bij een engineeringsbedrijf in 
Deurne en uiteindelijk in 2005 te-
rechtgekomen als Technisch Auteur 
bij het bedrijf Tedopres, dat sinds de 
overname in 2015 verder is gegaan 
onder de naam Etteplan. Het eerste 
half jaar zaten we nog in Tilburg, 
daarna is het bedrijf verhuisd naar 
Best en momenteel werk ik voor 
Etteplan op detacheringsbasis bij 
Bosch Rexroth in Boxtel (voorheen 
Hydraudyne). Hier ben ik al bijna 
12 jaar verantwoordelijk voor de 
documentatie en handleidingen 
behorende bij alle aandrijf- en 
besturingssystemen die in Boxtel 
worden ontwikkeld.

Na deze introductie van mezelf 
wordt het de hoogste tijd om te 
gaan schrijven over mijn grootste 
hobby, RKVV Tongelre, want dat 
is ook een van de redenen waarom 
ik de Wisselpen van Theo van 
Gastel heb gekregen. Theo heeft 
vorige maand al gerefereerd aan 
de prima tijd die hij heeft gehad en 
nog steeds heeft bij de voetbalver-
eniging Tongelre en daar wil ik me 
graag bij aansluiten. We spelen nog 
steeds samen in het derde senioren-
team van ons clubje en we winnen 
misschien niet zo vaak meer (de 
tegenstanders lijken wel ieder jaar 
jonger te worden), maar gezellig is 
het nog steeds.

Nadat ik vroeger eerst een welpje 
ben geweest bij scouting Tongelre-
West, heb ik in 1983 op 12-jarige 
leeftijd de overstap gemaakt naar 
het voetballen en aangezien ik 
uit Tongelre kwam was de keuze 

voor RKVV Tongelre toen tamelijk 
logisch. Tegenwoordig is dat wat 
minder want voor een trainingspak 
of de belofte voor een plekje in een 
hoger team wordt er al snel overge-
stapt naar een andere vereniging. 
Maar voor mij was het toen RKVV 
Tongelre en dat is het nog steeds. 
Ik ben begonnen als speler van C5 
op het Burgemeester van Engeland 
sportpark aan de Jozef Israëlslaan. 
Dit was een groot sportpark met 
veel velden en een kantine die al-
leen met een trap te bereiken was, 
waarbij je na een lange zondagmid-
dag dus goed moest opletten om 
niet te snel beneden te zijn.

Toen ik enkele jaren actief was bij 
de senioren en ik al meerdere malen 
het verzoek om jeugdleider/trainer 
te worden had afgewezen ben ik er 
uiteindelijk in het seizoen 1995-
1996 toch ingestapt en ik heb daar 
eerlijk gezegd nooit spijt van gehad. 
Dat blijkt ook wel want 22 jaar 
later sta ik nog iedere maandag- en 
woensdagavond training te geven 
en op zaterdag begeleid en coach 
ik een jeugdteam bij hun wedstrijd. 
Of ons moeder daar altijd blij mee 
is geweest valt te betwijfelen, want 

Mijn naam is Robert Rikken en ben geboren en getogen 
in Tongelre. Mijn ouders wonen nog steeds in de 
Tafelbergstraat waar ik ben opgegroeid en de eerste 27 jaar 
van mijn leven heb gewoond. 

Robert Rikken

Robert als clubman
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ze had iedere zaterdagmiddag en 
-avond haar handen vol aan het 
wassen van de voetbaltenues van 
mijn jeugdspelers. En aangezien 
er toen nog geen kunstgras was, 
waren de witte broekjes na een 
wedstrijd meestal voorzien van de 
welbekende groene grasstrepen en 
bruine moddervlekken, dus iedere 
week weer een flinke klus om dit 
schoon te krijgen.

Het was een leuke tijd als jeugd-
trainer met als hoogtepunten de 
buitenlandse toernooien in Oos-
tenrijk en Italië, maar zeker ook 
de meerdaagse jeugdtoernooien in 
Winschoten en Landgraaf, waarbij 
we kampeerden op hetzelfde sport-
park als waarop het toernooi werd 
gehouden. Dus ’s ochtends de tent 
uit en het veld op, vervolgens de 

hele dag voetballen en ’s avonds in 
het pikkedonker weer van het veld 
naar de tent. Het waren vermoei-
ende, maar leuke weekendjes.

En van het een komt het ander want 
als je regelmatig op het sportpark 
bent en daar veel doet, word je op 
een gegeven moment benoemd tot 
’Gouwe Peer’ (de ereprijs voor de 
vrijwilliger van het jaar) en vervol-
gens krijg je dan de vraag om ook 
eens na te gaan denken over een be-
stuursfunctie. Uiteindelijk ben ik in 
2013 toegetreden tot het bestuur, 
eerst een jaartje als algemeen be-
stuurslid maar daarna al snel in de 
functie van secretaris. En dat heb ik 
geweten want het is de laatste jaren 
geen gemakkelijke tijd geweest voor 
onze vereniging.

In 2009 heeft RKVV Tongelre de 
overstap gemaakt naar het nieuwe 
sportpark aan de Partituurlaan in 
de wijk Berckelbosch, voor degenen 
die daar niet zo bekend zijn is dit 
eigenlijk het oude Doolplein. Het 
sportpark zag er prachtig uit en 
dat doet het trouwens nog steeds, 
met een gezellige kantine, mooie 
grote kleedkamers en 2 uitstekende 
kunstgrasvelden waarop bijna altijd 
gevoetbald kan worden ongeacht 
de weersomstandigheden en dat 
was vroeger wel anders. Ik ben 
als jeugdspeler regelmatig in de 
stromende regen naar het sport-
park gefietst waarna de training 
of wedstrijd uiteindelijk niet door 
bleek te gaan omdat het veld te nat 
was. Daar hebben we nu gelukkig 
geen last meer van, alleen blijft 
het wel jammer dat we de geur van 

De was bij mijn moeder

Voorbereiding in Landgraaf Coaching door Robert
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pas gemaaid gras voortaan moeten 
missen.

Rondom het sportpark zou een 
prachtige nieuwe wijk worden 
gebouwd zodat wij als vereniging 
konden rekenen op een aanwas van 
nieuwe leden waardoor we weer een 
gezonde vereniging zouden kunnen 
worden. Helaas gooide de woning-
crisis roet in het eten en kwam de 
bouw van de nieuwe wijk stil te lig-
gen. Dit heeft onze vereniging flink 
in de problemen gebracht want we 
kwamen met een prachtig sportpark 
terecht in een uithoek van Tongelre 
met slechte, onverlichte toegangs-
wegen in een trieste, verwaarloosde 
omgeving. En probeer dan maar 
eens genoeg leden binnen te halen 
en te houden om de club op een 
nieuw en duur sportpark overeind 
te houden.

Zoals gezegd geen gemakkelijke 
periode, maar het lijkt erop dat 
de zwaarste tijd achter ons ligt en 
dat we weer vooruit kunnen gaan 
kijken; de bouw van de woningen 
in de wijk Berckelbosch is weer 
opgestart en sinds november 2017 
heeft onze vereniging een nieuw en 
enthousiast 6 leden tellend be-
stuur dat wordt ondersteund door 
een projectgroep van 4 personen. 
Hiermee zetten we een flinke stap 
voorwaarts, want waar we de laatste 
jaren met slechts 3 en soms zelfs 
met maar 2 man bezig waren om de 
club te besturen hebben we nu toch 
zeker 10 mensen die op bestuurlijk 
gebied de schouders er onder gaan 
zetten. Naast deze nieuwe bestuur-
lijke organisatie hebben we een 

aantal commissies opgestart die het 
bestuur op diverse gebieden zul-
len gaan ondersteunen, waarbij te 
denken valt aan voetbaltechnische 
zaken, PR, sponsoring, kantineza-
ken en activiteiten. Dit alles geeft 
weer een mooi toekomstperspectief 
voor RKVV Tongelre.

De eerste effecten van de nieuwe 
organisatiestructuur zijn al merk-
baar; het aantal leden is groeiende 
waardoor we tijdens de winterstop 
een nieuw jeugdteam hebben kun-
nen aanmelden bij de KNVB; een 
aantal spelers van onze Woutjes 
(4-6 jarigen) gaat binnenkort pro-
beren om als JO8 team hun eerste 
officiële wedstrijd te spelen. Het 
zal voor deze jongens een mooie 
ervaring worden!
Al met al ziet het er weer een stuk 
rooskleuriger uit voor ons clubje, 
want waar we een klein jaar geleden 
het nieuws haalden met het feit dat 
het bestuur op het punt stond de 
stekker eruit te trekken wegens een 
gebrek aan vrijwilligers, zijn we nu 
weer volop vooruit aan het kijken 
en hopen we op 1 mei 2020 ons 
100-jarig bestaan te mogen vieren!

Voordat ik afsluit zou ik graag nog 
een oproepje willen doen want mo-
menteel zijn we dringend op zoek 
naar iemand die ons in de weeken-
den en op trainingsavonden kan on-
dersteunen als accommodatieme-
dewerker. Onze leden willen graag 
voetballen maar dat kan alleen als 
er iemand is die het sportpark en de 
kleedkamers voor hen open maakt 
en zorgt dat het materiaal klaar ligt. 
Vele handen maken licht werk, dus 

wij zijn al geholpen als iemand ons 
1 avond of een paar uurtjes in de 
week kan ondersteunen.

Iedereen die meer informatie wil 
hebben over onze club, de functie 
van accommodatiemedewerker, 
een eventueel lidmaatschap of 
hoe je ons op wat voor manier dan 
ook zou kunnen ondersteunen, 
kan contact met mij opnemen via 
secretaris@rkvvtongelre.nl of bel 
mij op 0613313388. Maar natuur-
lijk ben je ook van harte welkom om 
gewoon een keer langs te komen op 
ons sportpark voor een praatje en 
een kopje koffie bij onze gezellige 
kantinedames, en… bij onze jeugd-
wedstrijden zie je waarschijnlijk 
leuker voetbal dan op TV, want de 
jeugd kijkt alleen maar vooruit, zij 
willen scoren!

Ik geef de Wisselpen met veel ple-
zier door aan Piet van Overbruggen. 

Succes Piet!

R.K.V.V. TongElRE
ZoEKT jou!

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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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: John van SoerlandFoto’s: Jan van Erven en Anneke van Esdonk

foto-impressie
Nieuwjaarsreceptie
op 9 januari van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.
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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

Laat je de kaas niet van het brood eten in 2018! 



Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Apenarend
Dat dit een leuke vogel is
is vaak genoeg gebleken
van top tot teen zit hij gewis
vol… Arend apen streken.

Op 27 februari komt een medewerker van Koninklijke 
Visio ons informatie geven over de verschillende mo-
derne mobiele telefoons, de smartphones. 
Deze moderne telefoons kunnen ook voor slechtzien-
den heel goede hulpmiddelen zijn om het alledaagse 
leven veel makkelijker te maken.

Macula vereniging

loCATIE: 
Ontmoetingscentrum Het Struikske
Struyckenstraat 10, 
5652 GM Eindhoven (Strijp); 
InFoRmATIE: 
Lia Gelten 040-2833448 of 
Mieke Gruintjes 040-2489382

vereniging

Bij de eerste zonnige dagen in 
februari begint het bij de moestui-
nier al te kriebelen. We willen aan 
de slag! Ook al is de winter nog 
niet voorbij, we kunnen misschien 
al wel iets doen voor de moestuin. 
Voor het bewerken van de grond is 
het nog te vroeg, maar in februari 
kan al een voorzichtig begin worden 
gemaakt met het voorzaaien van 
enkele groenten.
Er dient onderscheid gemaakt te 
worden tussen groentesoorten die 
in potten kunnen worden opge-
kweekt en soorten die het beste 
rechtstreeks in de grond kunnen 
worden gezaaid. Dit laatste geldt 
zeker voor alle wortelgewassen, 
zoals bijvoorbeeld winterwortels, 
pastinaak en schorseneren. De re-
den hiervoor is dat de penwortel van 
de jonge plant snel beschadigt en 
er een misvormde wortel uitgroeit. 
Bladgewassen, zoals raapstelen en 
spinazie worden ook in de grond 
gezaaid op rijen, omdat ze maar een 
korte groeiperiode hebben.

Een gewas dat bij uitstek voorge-
zaaid kan worden is de tomaat. 
Deze planten hebben kamertem-
peratuur nodig om goed te kunnen 
kiemen. Het duurt zo’n 6-8 weken 
vanaf het zaaien totdat de tomaten-
planten groot genoeg zijn om uit 
te planten. Daarom kunt u er in de 
loop van februari al mee beginnen. 
Het uitplanten kan gebeuren vanaf 
april, rekening houdend met een 
late nachtvorst. Ook koolgewas-
sen, zoals rode kool, witte kool en 
koolrabi kunt u in deze maand al 
voorzaaien. Van de bonen zijn tuin-
bonen, erwten en peulen geschikt 
om voor te zaaien.

Bij veel tuiniers zijn zomergroenten 
favoriet. Denk hierbij aan courgette, 
pompoen, komkommer en sper-
ziebonen. Deze soorten kunnen 
allemaal worden voorgezaaid in 
huis. Echter, het zijn warmtemin-
nende gewassen. Ze hebben de 
zomerwarmte nodig voor een goede 
groeikracht. Bovendien zijn deze 

groenten ook erg gevoelig voor 
koude en nachtvorst. Voorzaaien 
van deze planten kunt u daarom 
beter uitstellen tot april.
Voorzaaien doet u in een kweek-
bakje of zaaitray. Gebruik geen 
potgrond, maar speciale zaaigrond. 
Gewone potgrond gaat snel schim-
melen. Plant de zaden niet te diep. 
Ze hoeven slechts afgedekt te wor-
den met een heel dun laagje grond. 
Maak de grond de eerste keer na 
het zaaien goed vochtig. Daarna 
nevelt u met een plantenspuit om te 
zorgen dat de zaden niet uitdrogen. 
Dek de grond af met geperforeerde 
folie, plexiglas of broeikasje. Zet 
het kweekbakje op een lichte plek 
in huis, bijvoorbeeld op de venster-
bank. 

Tuintip van februari: 
Voorzaaien voor de moestuin
Door Jeroen Soontiëns
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In deel 2 van Op d’n Hoek be-
zochten Jos Rovers en ik Hans en 
Mechel Goddefroy in hun boer-
derij de Grashoeve in Brouwhuis 
(Helmond). Het echtpaar woonde in 
de zestiger jaren in de Muschberg-
weg, op de plaats waar nu nieuwe 
woningen worden gebouwd. Hans 
vertelde vooral over zijn werk als 
beeldhouwer. Dit deel gaat over 
Hans en Mechel als muzikanten van 

het gezelschap Au Joly Bois.

„Met Sinterklaas kreeg mijn broer 
een fluit en ik een treintje. Na lang 
onderhandelen ruilden we. Ik leerde 
mezelf spelen maar kan nog steeds 
geen noot lezen. Muziek is toveren 
met klanken.” De daad bij het woord 
voegend, stopt Hans twee fluiten 
in zijn mond en begint tegelijk op 
beide instrumenten te spelen. „In 
de jaren ’70 vormden Mechel en ik 
samen met vrienden en vriendinnen 
een middeleeuws muziekgezel-
schap, Au Joly Bois. Overal traden 
we op, ook in België en Duitsland. 
We hadden succes en maakten 
drie albums. In Duitsland was men 
zo onder de indruk dat een van de 
bezoekers ooit vroeg: Wer hat diese 
schöne Musik componiert? Ik, die 
geen noot kan lezen kon onmogelijk 
zeggen dat het mijn werk was. Dus 
verzon ik ter plekke: Hinckebusch, 
Stadpfeifer Bamberg 1720. Genau, 
genau was zijn reactie, zo overtui-
gend kwam ik over.”
Trouwens, ik ben ooit bij jullie 
optreden geweest in de Trafalgar 

Pub in de Dommelstraat. Hans 
kan het zich herinneren. „Weet je 
wie tijdens onze pauze speelde, je 
houdt het niet voor mogelijk, Jean 
Toots Thielemans.” Dat zal hij toch 
ook niet verzonnen hebben, denk 
ik bij mezelf maar Mechel knikt, 
dus Jos en ik zijn overtuigd. En nu 
we het toch over Hans’ stille kracht 
hebben.

„Hoe ik Hans heb leren kennen? 
Eigenlijk ook door de muziek. Mijn 
broer hoorde in Maastricht iemand 
zo mooi fluit spelen, dat hij hem 
wilde ontmoeten. Omdat Hans met 
Kerst alleen thuis was, nodigde 
mijn broer hem bij ons uit. Het leek 
wel of ik door een elektrische schok 
was getroffen. Ik wist het meteen, 
daar ga ik mee trouwen, maar dat 
hield ik natuurlijk voor me. Die 
wens is wel uitgekomen. We trouw-
den en in de Muschbergweg kregen 
we twee kinderen. Jos (Rovers) 
kwam er nogal eens oppassen.” 
„Wat ik bij jullie zo bijzonder vond”, 
zegt Jos, „is dat er geen tafel in de 
kamer stond maar een werkbank, 
dat zag je nergens.” 

Hans vervolgt: „Samen hebben 
Mechel en ik veel ondernomen. Haar 
vader parafraseerde de bekende 
reclameslogan met melk meer mans 

op d’n Hoek (deel 2 vervolg)

Hans en Mechel Goddefroy 
als muzikanten

Hans stopt 2 fluiten in zijn mond en begint te spelen!

Kijken naar de oude foto’s
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in: met Mechel meer Hans. Prachtig 
toch. Zij maakte poppen, dus we 
speelden naast muziek ook pop-
penkast. Met ons totaaltheater 
waren we een bont gezelschap dat 
door het land trok. Dit leverde soms 
hilarische momenten op. Eens na 
een optreden in het zuiden, we had-
den goed verdiend, legden we op de 
terugreis in Thorn aan. We hadden 
honger en meldden ons bij het eerste 
restaurant dat we tegenkwamen. De 

eigenaar keek ons vol wantrouwen 
aan. We laten geen zigeuners binnen 
was zijn eerste reactie. Nog verkleed 
vanwege ons optreden maakten 
we kennelijk geen erg betrouwbare 
indruk. Na enige aarzeling vroeg hij 
of we geld hadden. Uiteraard hadden 
we geld. Vooruit dan, maar niet in de 
zaal van het restaurant. In een nabij 
gelegen ruimte werden wat tafels 
aan elkaar geschoven en konden we 
bestellen. De kinderen eerst, maar 
toen bleek dat die wel in waren voor 
een portie escargots, werd opnieuw 
de vraag gesteld of we geld hadden. 
Genoeg van zoveel wantrouwen, liet 
ik mijn stapel flappen zien, die we 
met ons optreden verdiend hadden. 
Money talks! De keuken ging aan 
de slag. Terwijl we heel geanimeerd 
aan het smikkelen waren, komt er 
een bruidspaar met gevolg binnen. 
Onder de gasten herkende ik een 
vriend van ons, een veearts uit de 
Kruisstraat. Wat we hier deden? Je 
snapt al welke richting het uitging. 
Het bruidspaar wilde een optreden 
van ons. Wij terug naar de wagens 

voor onze instrumenten. We hebben 
voor ze gespeeld en gedanst, kortom 
we maakten er een happening 
van. Achteraf hoorde ik dat ze ons 
optreden het hoogtepunt van de dag 
vonden. En nou komt het, noch de 
wijn noch het toetje hoefden we af te 
rekenen.”

„Ja”, verzucht Mechel, „we hebben 
een mooi leven gehad.” Gehad? 
Hans’ levenslustig priemende ogen 
stralen uit dat er, zelfs met 84 jaar, 
voor hem en zijn Mechel nog genoeg 
te beleven valt, wat de moeite waard 
is. Maar niet meer in Brouwhuis, 
want over enkele maanden verhui-
zen Mechel en Hans naar Borssele, 
in Zeeland. Na een bewogen leven 
rust in een beschermde dorpskern. 
Jos en ik nemen afscheid van dit bij-
zondere paar, dat een mensenleven 
geleden midden in de oud Tongel-
rese gemeenschap actief was, in de 
Muschbergweg, buiten de rooilijn.
 
Jos Rovers, Paul Brans, Jan Swinkels

De afbraak van het mooie huisjeHet sobere interieur van Hans en Mechel

met MECHEL meer hans

De tweede etage zit er tot nu toe op!
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Vincent van Gogh was een verza-
melaar van vogelnestjes. Hij ging er 
zelf naar op zoek, of met jongens 
uit de buurt. Hij gaf, of ruilde de 
nestjes die hij dubbel had, met zijn 
schildervrienden.
Van die nestenverzameling heeft hij 
in zijn atelier een aantal stillevens 
gemaakt. 
Maar van welke vogels zijn nu die 
nesten?
In een kleine serie, ’De nesten van 
Vincent van Gogh’, gaan we dat 
eens nader bekijken.

Wachten op elkaar
In Tongelre noemde men de staart-
mees een langstertje.
De naam spreekt voor zich. Het is 
bruinwit, soms met een, wat roze, 
donsbolletje, met een zwarte streep 
op zijn koppie en een opvallende 
lange staart.
In de nazomer en winter leven deze 
vogeltjes in groepjes met elkaar. 
Soms wel meer dan twintig stuks.
Ze zwerven door bossen, parken 
en tuinen. Het geluid dat ze maken 
is constant een tsrrr tsrr en andere 
trillende piepjes. Zo communiceren 
ze met elkaar en zorgen ze ervoor 
dat de groep compleet blijft.

Ze wachten letterlijk op elkaar voor 
ze weer verder struinen in het land-
schap.

Alarmroep bij gevaar is voor alle 
kleine vogels
Bij het gevaar van roofvogels of 
roofdieren geven kleine zangvogels 
elkaar een noodsignaal. Andere 
soorten vogels zullen dan ook alert 
zijn, want een alarmroep is voor ie-
dereen in de vogelwereld. De kleine 
vogels zullen dekking zoeken in het 
struikgewas. Ondertussen wordt de 
omgeving goed in de gaten gehou-
den, tot het gevaar is geweken.

Binnenzijde afgewerkt met dons
Staartmeesjes beginnen in februari 
al met het bouwen van een nest, 
dat gemaakt wordt van fijn mos en 
spinrag. De struiken zijn dan nog 
kaal, maar als de knoppen gaan 
ontluiken zal het nest bijna onvind-
baar zijn. 
De binnenkant is bekleed met 
donsveertjes. Het nest moet wel 
zeer flexibel zijn, want er worden 
meer dan tien eitjes gelegd waar 
uiteindelijk allemaal staartmeesjes 
uitkomen. 
En dat moet allemaal in dat kleine 

bolvormige nestje passen, met een 
klein gaatje als voordeur.

Een dubbeltje voor zo’n mooi 
nestje
In de tijd van Vincent van Gogh 
speelden de meeste kinderen buiten 
in de natuur. Door het in de gaten 
houden van het heen en weer vlie-
gen van de staartmeesjes, hadden 
de jongens die wel eens nestjes 
zochten, een staartmezennestje zo 
in de smiezen. 
Voorzichtig werd dan op een later 
tijdstip, nadat de jonkies waren 
uitgevlogen, het nestje uit de strui-
ken gehaald. Van Gogh gaf dan wel 
eens wat centen voor een nestje. 
Maar voor zo’n mooi nestje van een 
langstertje kregen ze dan een dub-
beltje van de kunstenaar.
Daar was de jeugd in die tijd wel blij 
mee.

Kees van Grevenbroek

nesten van
Vincent van Gogh

Nestje van een staartmees Staartmeesje
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 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

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

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

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Wimperextensions
MassagesDi. t/m vrij.   10:00 tot 20:00 uur

Zaterdag    10:00 tot 16:00 uur

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven | Tel. : 06-45288556 | www.happyskin.nl

24/7 online afspraak maken



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

nieuws van de
Basisscholen

Actie van de PLUSklas

Actie van de PluSklas kwam op tv en radio! 
Beste Wijkbewoners,

Van 8 tot 15 januari nam de PLUSklas van basisschool 
’t Karregat deel aan het Ocean Project. De kinderen 
moesten in deze periode elke dag een stuk ZWERFafval 
oprapen. Afval werd verzameld in bakken in de grote 
hal. Zo kon iedereen zien dat een kleine groep een 
groot resultaat kan behalen. Het doel van de organi-
satie was het inspireren van kinderen om hun plastic 
voetafdruk te verkleinen. Hieromheen werkten ze aan 
lessen die zijn uitgegeven door de organisatie, maar 
ook aan het project voedsel. 

Wist jij dat het stukje plastic dat je laat vallen in de na-
tuur, mogelijk bij jou op je bord eindigt?!?!? 
Uiteindelijk werd het verzamelde plastic opgehaald. 
Hiervan werd, samen met afval gevonden door andere 
scholen, een plastic huis gemaakt. Dit huis stond 20 en 
21 januari op het 18 Septemberplein in Eindhoven. En 
wat kunnen we (toch) trots zijn op het resultaat! Door 
met 1000 kinderen mee te doen aan dit project haalden 
wij het nieuws. Op radio en tv van Omroep Brabant, 
maar ook bij het NOS jeugdjournaal is er aandacht 
geweest voor deze actie. 
Door met onze groepen zwerfafval uit de natuur te 
hebben gehaald hebben wij al onze plastic voetstap 
kunnen verkleinen. Dit is belangrijk want: plastic ver-
gaat NOOIT! Hierbij vinden jullie teksten gemaakt door 
leerlingen van groep 4/5 en „weetjes” door 6/7/8 want 
ook jij kan helpen. 

Weetjes:
Dagelijks spoelt het plastic aan op eilanden zoals Bali.
Per minuut wordt het equivalent van één volle vracht-
wagen in zee gestort. 
Plastic vergaat NOOIT. 
Als er niets verandert is er in 2050 zelfs meer plastic 
dan vis in de oceaan.

Groetjes,
de PLUSklas van basisschool ’t Karregat.
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Eerste consult (intake, lichamelijk onderzoek,spier-
stress -en hartslagscan) nu voor € 47,- in plaats 

van € 97,- (geldig tot 31-03-2018).

Bel 040-7117 282 om een afspraak te maken 
ruggensteun.com

Beste buurtbewoners,

Graag stel ik mij aan u voor.
Ik ben Anton Stas, afkomstig uit Mol (Belgie).

Al twintig jaar voer ik met veel plezier en 
passie mijn vak uit: Chiropractie.

Op 7 november opende we onze tweede vestiging aan de 
Jeroen Boschlaan 2c in Eindhoven. Graag nodig ik u 
hierbij uit om een kijkje te komen nemen in onze zeer 

bijzondere praktijk en nader kennis te maken!

Aanbieding voor de bewoners van Tongelre:

Verjong uw huid!

BEAUTYSALON ESMAY VINDT U BIJ VAN DER HEIJDEN KAPPERS
’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764

WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL/SCHOONHEIDSSALON
U VIND ONS OOK OP FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/BEAUTY-SALON-ESMAY

Vraagt u zich ook wel eens af waarom de tijd bij het uiterlijk van sommige mensen stil lijkt te staan 
en bij anderen juist sneller lijkt te gaan? Ontdek het geheim om er jonger dan u leeftijd uit te zien 

dankzij onze nieuwe behandeling met de Galvanic spa!

Prijzen:
1 behandeling 1 35,-

3 behandelingen 1 105,-
NU VOOR 2 90-, MET 15% KORTING!

10 behandelingen voor 1 350,-
NU VOOR 2 280-, MET 20% KORTING

Als u nu voor de kuurbehandelingen kiest, 
ontvangt u dezelfde korting op de producten 
als op de gekozen kuur.

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!

Bent u klaar om
er jong uit te zien?



Sommige mensen willen niet meer op 
reis, anderen zijn zelfs nooit op reis 
geweest, deze missen niets aan dit 
artikel. Weer anderen gaan altijd naar 
dezelfde camping, hetzelfde vakan-
tieadres, hetzelfde skiresort, ook voor 
hen is het volgende weinig interes-
sant. Er zijn ook nog enkelen die met 
een creditcard en tandenborstel de 
wijde wereld ingaan, zonder enkel 
plan of duidelijke bestemming, ook 
deze lieden hebben geen hulp nodig 
van een Persoonlijk Reisspecialist.
Maar het merendeel van onze lezers 
trekt er graag op uit om de wereld te 
verkennen, ervaringen op te doen, 
na gedane arbeid zich lekker willen 
gaan ontspannen. Dan begint de 
voorpret voor velen. Waar gaat de 
volgende reis naar toe? Het bladeren 
door toegestuurde reisgidsen, kijken 
naar reisprogramma’s en verhalen 
van bekenden wekken onze reislust 
verder op.
Als kleine zelfstandigen vinden we 
de weg niet vaak meer naar een 
reisbureau, maar surfen ons suf via 
vergelijkingssites naar vliegtuigtic-
kets, booking.com voor onderdak of 
via advertenties boeken we pakketrei-
zen, fly and drives enzovoorts.

Trammelant in Torremolinos
Toch gaat dat allemaal niet altijd zo 
succesvol van achter onze computer 
thuis. 
Het prachtige gehuurde huis ligt 
onder een startbaan van een vliegveld 
of dichtbij een snelweg, het strand is 
kilometers verder, de te bezichtigen 
stad is moeilijk bereikbaar en parke-
ren zo goed als onmogelijk. 
De huurauto is niet ter plekke 
aanwezig, het hotel valt erg tegen, 
je hebt je bij het boeken in de datum 
vergist of nog erger de datum is fout 
vastgelegd in jouw boeking. De vlucht 
is overboekt of vertraagd waardoor je 
je aansluiting op de vervolgreis mist. 
Nog vervelender is het als reisregels 
veranderd zijn, bijvoorbeeld over de 
mee te nemen bagage. 
Plotselinge sneeuwbuien of vul-
kaanuitbarstingen bezorgen je veel 
hoofdbrekens en leiden tot extra 
verblijf- en reiskosten. Wat te doen, 
wat wordt vergoed door verzekering 
of reisorganisatie? 
Wat zou het fijn zijn als je dan een 
persoonlijk aanspreekpunt zou heb-
ben, zoals Lucille-Mijn ReisKennis. 
Met schade en schande worden we in 
de loop der jaren ook wel wijzer, maar 
dat was niet wat we van onze vakan-
tie en dure geld verwachtten.

Tips en advies
Ook zou het fijn zijn als we weten 
waar we een elektrische fiets kunnen 

huren, een omgebouwd busje als 
camper kunnen gebruiken, er een 
aantrekkelijke aanbieding voor een 
stedentrip mogelijk is. Informatie 
over wat er zoal te doen is op de be-
stemming, welke excursies te maken 
zijn e.d.
Nu is er redding in deze nood nabij: 
Mijn Persoonlijke ReisKennis uit 
onze buurt. Als franchisenemer 
beschikt Lucille over alle middelen 
en computerprogramma’s van een 
reisbureau en een landelijk netwerk 
van deskundigen met opgedane 
ervaringen van vele reizigers. Daarbij 
is deze gediplomeerde reisagent voor 
jou kosteloos, d.w.z. tegen hetzelfde 
tarief als je zelf bij grote reisorgani-
saties kan boeken, tickets, hotels, 
stedentrips, autohuur en excursies 
kunt regelen, kan zij dat ook voor jou 
doen. Niet meer wekenlang ’s avonds 
surfen op internet en het bij elkaar 
puzzelen van aansluitende en aan-
trekkelijke verblijf- en reismogelijk-
heden. Persoonlijk en onafhankelijk 
advies, waar en wanneer het u past, 
niet gebonden aan openingstijden van 
een reisbureau. Niet duurder dan een 
reisbureau, maar wél meer service.
Hoe kun je Lucille Zirkzee bereiken? 
Op Brabis 4, 5641JV, 
+31 (0)6 41 15 30 66
www.mijnreiskennis.nl/
reisadviseur/lucille-zirkzee

Aleks Veldhoen en Ans Verheijen

kennismaken met
Mijn ReisKennis

Lucille Zirkzee
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Mevrouw Mary-Ann Scheurs, loco-
burgemeester, reikte op zaterdag 
20 januari 2018 in het speeltuin-

gebouw van speeltuin Sint Joseph 
een Koninklijke onderscheiding uit 
aan mevrouw A.M.H. Rikken-van 
Eijndhoven (Annemie; 73 jaar; Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau).

Verdiensten
Mevrouw Rikken-van Eijndhoven is 
gedurende 37 jaar vrijwilliger/se-
cretaris geweest bij De Zonnebloem, 
afdeling Tongelre, waarbij zij onder 
andere gasten bezocht die anders in 
een isolement zouden geraken. Om-
dat ze op haar terug konden vallen 
werd ze dan ook vaak hun vertrou-
wenspersoon. In het verleden zijn er 
binnen De Zonnebloem tussen de 
verschillende afdelingen diverse fu-

sies geweest en daarbij heeft zij dan 
vaak een actieve en verbindende rol 
gespeeld. Ze werd al snel secretaris 
en heeft daarnaast gedurende enkele 
jaren zelfs de rol van voorzitter op 
zich genomen omdat het moeilijk 
was iemand voor deze functie te vin-
den. Voor de Parochie Sint Joris heeft 
zij zich van 1980 tot 2010 zeer actief 
ingezet door middel van liturgische 
activiteiten, zoals lector tijdens de 
eucharistievieringen en begeleiding 
van jongeren ter voorbereiding op het 
Vormsel. Op grond van de jarenlange 
vrijwillige inzet kreeg mevrouw Anna 
Maria Henrica Rikken-van Eijndho-
ven een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt en werd ze benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Dit gebeurde tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst van De Zonnebloem, 
afdeling Tongelre.

Koninklijke onderscheiding voor 
Annemie Rikken van 
De Zonnebloem in Tongelre

Annemarie Rikken-van Eijndhoven

Na een tip ging ik op bezoek bij 
een bijzondere man aan de Mo-
narchstraat. Aldaar woont Lucio 
Wijngaarden met zijn vrouw Elza. 
Hij zou volgens de ontvangen tip, 
reeds 12,5 jaar vrijwilliger zijn bij 
Lunetzorg op het Eckartdal. 
Op 26 januari 2017 werd hij door 
Lunetzorg in Duizel in het zonnetje 
gezet met zijn lustrum van 12,5 jaar 
vrijwilliger. In december 2017 werd 
hem de vrijwilligerspenning van 
de gemeente Eindhoven uitgereikt 
door wethouder Renate Richters.
Hij wordt door Lunetzorg omschre-
ven als een bezoekvrijwilliger die 
bescheiden is, trouw, altijd vrolijk 
en hij zorgt er voor dat de cliënten 
er altijd netjes uitzien.
Hij gaat iedere week een middag 
naar Eckartdal en brengt dan de 4 
aan hem toegewezen cliënten naar 
sport, zwembad of andere locaties. 
Met een van de cliënten, Willie, 
heeft hij een speciale band. Willie 
is een man die niet kan praten en 
altijd in bed ligt. Als Lucio komt, 

dan fluit hij een keer en Willie 
komt uit zijn bed en gaat met hem 
mee. Hij brengt hem naar sport en 
zwembad maar gaat ook met hem 
fietsen, wandelen en komt op zijn 
verjaardag.
Hij verwent de cliënten ook graag 
met boekjes en lekkere dingen. 
Lucio is afkomstig van Curaçao. Hij 
was hier in Nederland boekbinder 
van beroep. Later is hij met zijn 
vrouw teruggegaan naar Curaçao. 

Na 11 jaar zijn ze weer teruggeko-
men naar Nederland en is hij als 
vrijwilliger begonnen bij Eckartdal.
Apetrots laat hij de vrijwilligerspen-
ning en de foto’s van de uitreiking 
zien. Op Eckartdal is hij graag 
gezien en de cliënten noemen hem 
ook wel „Curaçao”.
Laten we hopen dat de cliënten van 
Eckartdal nog vele jaren plezier van 
Lucio hebben en dat Lucio nog vele 
jaren voor zijn cliënten mag zorgen.

Jan Swinkels

Een bijzondere man

Lucio krijgt het speldje opgespeld van wethouder Renate Richters
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Het is vroeg in de morgen, de 
gordijnen van ons ziekenzaaltje zijn 
nog dicht en de ’zaalzuster’ heeft 
ons enkele minuten tevoren gewekt 
met een „goede morgen”. Dan 
klokslag 8 uur brengt een koor van 
verzorgenden een serenade: „Lang 
zal ze leven... in de gloria ... ”, galmt 
het van onze ziekenkamer over de 
gang. Een verjaardag mag gevierd 
worden, ook in een ziekenhuis en 
zeker als een leeftijd bereikt wordt 
van ver boven de negentig.

De avond tevoren heeft één van de 
zusters het bed van mijn buurvrouw 
kunstig met een stel slingers weten 
te versieren. Inmiddels gaat het 
gewone ziekenhuisritme weer zijn 
gang en een half uurtje later komt 
de dochter moeder feliciteren, met 
een Limburgse vlaai en vooral met 
vele goede wensen van klein- en 
achterkleinkinderen. 
Bijna zestig jaar is het geleden dat ik 
ooit in een ziekenhuis heb gelegen, 

maar nu ben ik uit het niets geveld 
door een fikse longontsteking. Mijn 
en ons leven zijn ineens op zijn kop 
gezet. Nu, weer enkele weken later, 
ben ik aan het opknappen en durf ik 
toch enkele belevenissen/situaties 
te beschrijven.
Een oudere vrouw die enkele 
maanden geleden na een ziektepro-
ces van bijna zes jaar verpleeghuis, 
afscheid heeft moeten nemen van 
haar man, vertelt: “Eigenlijk was ik 
hem al jaren kwijt als echtgenoot, 
als maatje. De laatste maanden kon 
ik alleen nog zijn hand vasthouden, 
zijn warme hand. Nu woon ik met 
ondersteuning en wat zorg. Kijk 
- wij staan bij het raam en kijken 
uit over Woensel - kijk, dáár woon 
ik, alleen. Ik houd zijn hand nog 
vast, je laat mekaar niet in de steek, 
hè. We waren zevenenveertig jaar 
getrouwd, 47 jaar trouw.”
„Jouw zoon komt eraan.”
„Ja ’t is ’n fijne jongen, hij doet alles 
voor me!”
En ik, ik kan alleen maar luisteren 
en meevoelen: „Zo moeder, zo zoon 
….”

Hans, hij moet zo rond de zeventig 
zijn, ligt veel te slapen en voelt zich 
niet op zijn gemak in deze omge-
ving. “Wacht ’ns even, jongen, je 
kunt niet zomaar aanlopen, zo trek 
je het infuus los.” Intussen drukt 
één van ons op de bel. „Ja, ik moet 
zo nodig.” „Zo, loop nu maar mee, 
hier is het toilet.”
„... Vroeger, ja, toen had ik zo’n 
man of vijfentwintig onder me, en 
nu... nu heb ik, kan ik... och ik weet 
niet hoe ’t verder... .”
Goed dat er op zulke momenten 
professionals zijn die deze man en 
zijn familie kunnen ondersteunen 
en hen op weg helpen.
Ik lig op bed, doe mijn ogen dicht, 
zucht en probeer weg te zakken. 
„Waar draait het om in het leven? 
Is gezondheid het hoogste goed? 
Of misschien de hoop dat er altijd 
iemand zal zijn die mijn hand vast-
houdt, die met mij mee gaat... .”

De volgende regel uit een lied van 
Toon Hermans blijft in mijn hoofd 
rondzingen: 
„En jij, mijn liefste jij, jij hebt me van 
jouw leven het mooiste stuk gegeven, 
ik heb het leven lief.”

momenten met
Hart, ziel en handen

Ik heb het leven lief...
Door Wim van de Wiel
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Op dinsdag 16 januari vond een 
bijzondere gebeurtenis plaats in 
Orka. 19 Meisjes en jongens uit 
groep 7 en 8 van basisscholen 
’t Karregat en De Boog werden 
officieel door burgemeester John 
Jorritsma beëdigd tot BUURTHELD. 
Het was druk bij deze kick-off. 
Natuurlijk waren onze 19 buurt-
helden aanwezig, maar ook ouders, 
broertjes en zusjes, én de politie in 
het stoere actie-uniform. En als dan 
de burgemeester binnenkomt is het 
voor de buurthelden te gek om de 
burgemeester te begroeten met een 
high-five en een vuistje.

BUURTHELDEN is tot stand geko-
men door samenwerking met Ton-
gelre Actief en Dynamo Jeugdwerk. 
Ook de politie, en met name onze 
wijkagenten, heeft hierin een ac-
tieve rol. Kinderen groeien soms op 
met een negatief beeld van politie 
en andere instanties. BUURTHEL-
DEN laat zien dat dit ook anders 
kan: de politie is je vriend en is leuk.

Ook krijgen onze BUURTHELDEN 
een actieve rol in de wijk. Ze dragen 
bij aan de veiligheid en het schoon-
houden van hun buurt en wijk en 
vooral om deze leuk te houden voor 
alle bewoners. Ze worden dus ook 
de ogen in de wijk.

Tongelre heeft zijn
Eigen buurthelden

Fouad Arrabbaby van Dynamo Jeugdwerk

Burgemeester Jorritsma tekent het contract. Rechts wijkagent Ronald van den Heuvel

Allemaal een herkenbaar T-shirt...
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Fouad Arrabbaby, jeugdwerker bij 
dynamojeugdwerk en een van de 
initiatiefnemers, vertelt dat onze 
BUURTHELDEN hiervoor een pro-

gramma van 20 lessen doorlopen 
waarbij het gaat om zelfvertrouwen, 
zelfverdediging, bewegen, veilig-
heid en sociale vaardigheden. In 
deze lessen houden ze zich o.a. 
bezig met sport, samenwerken als 
team, EHBO, judo en ondernemen 
ze ook meerdere keren een wijkactie 
samen met de politie.

Hiertoe hebben deze 19 BUURT-
HELDEN individueel een contract 
ondertekend samen met burge-
meester Jorritsma waarin ze toe-
zeggen zich hiervoor voor de volle 
100% in te zetten. Deze onderte-
kening was het hoogtepunt van de 
middag. De spanning was duidelijk 
van de gezichten af te lezen. 

Tenslotte kregen ze, om vooral goed 
herkenbaar te zijn, een T-shirt en 
dopper met het logo van BUURT-
HELDEN. En dat T-shirt werd 

meteen met trots aangetrokken.
En hieronder zijn ze dan met z’n 
allen: onze BUURTHELDEN van 
Tongelre!

In juni, als het volledige trainings-
programma is doorlopen, krijgen 
ze ook een echt BUURTHELDEN- 
diploma.
Ook dan zal burgemeester John Jor-
ritsma weer aanwezig zijn om onze 
BUURTHELDEN eigenhandig dit 
diploma te overhandigen. 
Het Wijkblad Rond ’t Hofke zal 
onze BUURTHELDEN de komende 
maanden blijven volgen in hun trai-
ning en hier ook regelmatig verslag 
over uitbrengen.

Marga Baeten
...en natuurlijk een dopper

Alle buurthelden met de burgemeester en organisatoren

23



Sectie-C
In het nieuws

Op Sectie C zie je bijna aan het 
eind van het terrein twee blauwe 
containers uit de muur van een hal 
steken. Deze containers functi-
oneren als kantoor voor enkele 
kunstenaars. We ontmoeten op een 
woensdagochtend in deze hal Niels 
Hoebers en we zijn benieuwd naar 

zijn bijzondere werkzaamheden. 
Niels is cum laude afgestudeerd aan 
de Design Academy van Eindhoven 
met een stop-motion-animatiefilm. 
Bij stop-motion worden de bewe-
gingen beeld voor beeld vastgelegd 
door de camera. Het maakproces 
is arbeidsintensief, maar je ziet de 

liefde en het handwerk terug in 
het eindresultaat. In het afstudeer-
filmpje gaat het over het mannetje 
Walter dat in dialoog met Niels (zijn 
schepper) beseft dat hij van hem af-
hankelijk is. Ze hebben elkaar nodig 
om een aangenaam leven te leiden. 
Tijdens zijn stage in de inspirerende 
studio’s van de stad Lodz in Polen 
heeft Niels veel geleerd over het 
maken van stop-motion-animaties. 
De voormalige Oostbloklanden 
staan bekend om de productie van 
mooie animatiefilms, zo kregen 
Poolse animators een Oscar voor 
’Peter en de Wolf’. De bekende 
stop-motion-animatie ’Buurman en 
Buurman’ van de VPRO is in Tsje-
chië gemaakt en ’Loving Vincent’ 
is grotendeels in Poolse studio’s 
gemaakt.
Na zijn afstuderen is Niels naar Sec-
tie C gegaan. Hij heeft in de afgelo-
pen jaren verschillende verhuizin-
gen meegemaakt. Het bevalt hem 
goed om met een groep collega’s in 

In gesprek met Niels Hoebers

Container in gebruik als kantoor

Niels Hoebers achter zijn werkplek
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een ruimte te werken. Je kunt elkaar 
aan contacten helpen, feedback 
geven, gebruik van machines delen 
etc. Niels heeft niet stil gezeten de 
afgelopen jaren. Hij heeft projec-
ten voor de VPRO, het Groninger 
museum en Veenhuizen gemaakt. 
Een aan te raden filmpje om even te 
bekijken als inwoner van onze stad 
is „Niels Hoebers presents Eindho-
ven”. Aan de Fontys Hogeschool in 
Tilburg heeft hij gastlessen gegeven 
en daarnaast workshops op scholen 

en in het medialab. Hierbij maakt 
hij gebruik van het motion kabinet, 
een mobiel podium voor het maken 
van stop-motion-animaties. Voor 
Maarten Baas heeft hij ter gele-
genheid van het tienjarig bestaan 
van de beroemde Clay stoel een 
stop-motion-animatie gemaakt 
over het maakproces van de stoel. 
In het restaurant van het Gronin-
ger Museum bevinden zich deze 
stoelen, die bestaan uit een metalen 
skelet bedekt met een kleilaag. 
In 2014 was Niels finalist voor 
de Young Designer Award. Niels 
verzamelt allerlei spullen voor zijn 
stop-motion-animaties. De poppen 
die hij gebruikt zijn gemaakt in de 
Poolse studio’s, waar Niels stage 
heeft gelopen.
Niels is nu bezig met het ontwerp 
van een uitvouwbare poster voor 
reclamebureaus. Hij heeft een brede 
interesse en zijn inspiratie doet hij 
op in wereld die hem omringende. 
Er zijn nog genoeg ideeën die uitge-
werkt kunnen worden.
Wij wensen Niels succes met zijn 

mooie projecten en bedanken hem 
voor het fijne gesprek. Kijk vooral 
op internet naar zijn ontroerende 
en grappige stop-motion-animaties 
en vergeet niet om een bezoek te 
brengen aan zijn werkplek in die 
eigenwijze blauwe containerhal. 
Je bent vrij om er even binnen te 
lopen.
Kijk ook eens op zijn website 
www.nielshoebers.nl.

Ans Verheijen en Aleks Veldhoen

Animatie voor Maarten Baas

Clay stoel Decorstuk in animatie voor VPRO serie ’Eng’
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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

gezellige avond met film in maart
Op vrijdagavond 16 maart 2018 organiseren we weer 
een gezellige filmavond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 
19.30 uur.
We vertonen 
de film ’Lion’.

schrijf dit 
vast in je
Agenda!
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gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 16 februari 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. ’Eight Below’ (2006) is 
een spannende, avontuurlijke, maar ook ontroerende 
film gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van een 
wetenschappelijke expeditie op Antarctica. Door een 
ongeluk en barre weerscondities worden zij gedwon-
gen hun sledehonden achter te laten. In de barre 
winter van Antarctica moeten de acht husky’s zes 
maanden alleen zien te overleven.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 16 maart, 20 april, 18 mei.
Koffie of thee € 1,00. 
Overige consumpties volgens de consumptielijst.

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

Riet Lesterhuis is gehuldigd omdat ze al 12,5 jaar 
met veel inzet vrijwilliger is bij ’t Oude Raadhuis.
Ook Geert Tip is in het zonnetje gezet, omdat Geert 
al 25 jaar werkzaam is als vrijwilliger.
Beide personen hebben een oorkonde en een kado-
bon ontvangen en werden door de voorzitter bedankt 
voor hun inzet en er is afgesproken dat ze nog lang 
vrijwilliger blijven. 
Terugkijkend op deze nieuwjaarsreceptie kunnen we 
met trots zeggen: „’t Oude Raadhuis bruist!”

gEZoCHT: Schoonmakers m/v
Zo’n drie jaar geleden nam Hennie Koch, onze laat-
ste betaalde beheerder, afscheid van ons omdat hij 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. 
Hij werkt nu als vrijwilliger bij ons en houdt, 
momenteel bijna in zijn eentje, ’t Oude Raadhuis 
schoon. Natuurlijk zijn er nog andere vrijwilligers 
die incidenteel helpen, maar we zouden graag zien 
dat er wat meer frisse wind door onze ruimtes gaat 
waaien. Niet zo af en toe een storm zoals in januari 
buiten het geval was. Hoe willen we dit gaan doen? 
Nou dat ligt er aan hoeveel reacties we krijgen! Als 
deze vrijwilligers zelf leuke ideeën hebben, zoals een 
pool opzetten, het werk met een aantal personen 
heel licht en heel kort in tijd houden, of mogelijk in 
combinatie met de functie van (mede-)beheerder, 
dan liggen hier mogelijkheden / uitdagingen. Zijn we 
nog iets vergeten, zeg het maar!?!
Gaat het veel tijd kosten? Dat hangt natuurlijk af van 
de aanmeldingen die we krijgen. We zijn blij met 
iedereen die een bijdrage kan leveren. 

Wat krijgt u er voor terug?
Een kopje koffie is natuurlijk het minste, maar verder 
hebben we wekelijks op de vrijdag ons vrijwilli-
gersuurtje van 10.00 tot 12.00 uur, waar de koffie 
warm en gratis is. Dit gaat gepaard met goeie Ton-
gelrese proat! Jaarlijks is er een bedankavond, waar 
alle actieve vrijwilligers uitgenodigd worden om eens 
lekker te genieten van een bbq of iets dergelijks!
Wilt u ook een bijdrage leveren aan ons wijkcen-
trum? Kom dan eens babbelen en kijk rond op 
maandag- of vrijdagochtend op ’t Oude Raadhuis 
tussen 10.00 en 12.00 uur met Norbert van Esdonk. 
Overigens hebben we nog wel meer vrijwilligers-
werk. Kom vrijblijvend langs! Bellen kan ook op deze 
tijden: 040-2811737.
Liever een mailtje: beheerders.raadhuis@on.nl
WoRDT u onZE HonDERDSTE VRIjWIllIgER?

KOM jE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

nieuwjaarsreceptie ’t oude Raadhuis
Op 7 jan 2018 was er weer de supergezellige nieuw-
jaarsreceptie in ’t Oude Raadhuis.
Op deze middag waren er weer zo’n 100 bewoners 
uit Tongelre aanwezig. Het bestuur verwelkomde 
iedereen persoonlijk bij binnenkomst waarna de 
gasten werden getracteerd op koffie of thee met een 
heerlijke versnapering. Ook werd iedereen voorzien 
van heerlijke hapjes en snacks. 
Op deze middag hebben we ook enkele vrijwilligers 
gehuldigd.
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ConTACT
Activiteitencentrum orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
Email: info@orkacentrum.nl
Internet: www.orkacentrum.nl

activiteiten bij Orka
Kom maar door met 2018!
Wat een mooi begin van 2018 met een vrolijke nieuw-
jaarsreceptie waar beste wensen werden gedeeld en 
vooral veel en gezellig werd gekletst, o.a. met wethou-
der Yasin Torunoglu, die Orka met een bezoek verraste. 
We hebben tijdens de receptie ook heel kort stilgestaan 
bij de plannen voor 2018, het jubileumjaar van Orka!
Orka is in vijf jaar steeds meer gegroeid naar een 
huiskamer voor alle bewoners van de wijk en dat wil-
len we in 2018 ook heel graag voortzetten, met veel 
activiteiten voor en door wijkgenoten en met een fijne 
en actieve groep vrijwilligers.

Zo was er 20 januari de eerste muziekavond in Orka 
rondom de jaren ’70 en ’80. Met veel (aangevraagde) 
muziek, mooie beelden van videoclips en reclames en 
zelfs attributen uit die tijd werden we werkelijk terug-
gebracht naar de (jeugd)jaren van toen. Gedurende de 
avond kwamen er ook verschillende quizvragen over 
de jaren ’70 en ’80 langs. Hier werd door de kleine 50 
aanwezigen stevig gestreden voor het snelste antwoord 
en de mooie retro-prijs. Kortom een heerlijke eerste 
muziekavond, waarvan er nog vele komen in 2018. De 
eerstvolgende is 24 februari met het thema Blues & 
Country. Noteer alvast in je agenda!

gezocht!
Er komen nieuwe vrijwilligers en helaas vertrekken er 
ook wel eens vrijwilligers, zo ook bij Orka. Binnenkort 
gaat een van de vrijwilligers voor de financiële admini-
stratie verhuizen naar (het schuddende) Groningen (die 
durft). Dat is echt te ver reizen om op dinsdagavond in 
de financiële administratie te duiken. Daarom zijn we 
naarstig op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die affini-
teit met financiën heeft en Orka hierin wil ondersteu-
nen. Heb je vragen, interesse of wil je meer informatie, 
neem gerust even contact op met Johan Hendriks via 
info@orkacentrum.nl.

Heb je niks met financiën, maar wil je wel graag op 
een andere manier meedoen met Orka als vrijwilliger? 
Stuur dan ook even een mailtje aan info@orkacen-
trum.nl, dan nemen we contact met je op en kunnen 
dan een afspraak maken om samen te kijken wat je zou 
willen en kunnen doen en welke mogelijkheden er zijn 
binnen Orka (en die zijn er veel!). 

nieuwe website

Om de wijkgenoten nog beter te informeren over de 
activiteiten in Orka, hebben we de website vernieuwd. 
Neem gerust een kijkje op www.orkacentrum.nl 
en laat je verleiden om mee te doen met een van de 
activiteiten bij Orka. Hieronder de activiteiten voor de 
komende maanden.
Tot ziens bij Orka

Februari 2018

Woensdag 14 februari Cook4U (reeds volgeboekt voor gas-
ten, voor jonge koks nog wel plek)

Zaterdag 24 februari Muziekavond met het thema: Blues 
en Country

Maart 2018

Zaterdag 10 maart Vanaf 20.30 uur Vinyl party, de beste 
muziek op vinyl! 

Woensdag 14 maart Cook4U (reeds volgeboekt voor gas-
ten, voor jonge koks nog wel plek)

April 2018

Maandag 2 april 11.00-12.30 uur Paastocht door de 
wijk, start bij Orka

Zondag 8 april Orka 5 jaar, activiteiten v.a. 11.00 uur 
(programma volgt)

Woensdag 11 april Cook4U (opgeven mogelijk via 
cook4U.orka@gmail.com)
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Planning activiteiten februari & maart
dinsdag 13 februari Schrijfworkshop: De kracht van het persoonlijk verhaal  10.00 - 17.00 uur

 woensdag 14 februari Workshop: Hartjes maken  14.00 - 16.00 uur

 vrijdag 16 februari Groen café: Onze stad van morgen  17:00 - 19.30 uur

zondag 18 februari Rouw Reizen: Verlies van een broer of zus  14.00 - 15.30 uur

zondag 18 februari Workshop: Rise of the Robots 2  14.00- 15.30 uur

dinsdag 20 februari Lezing: Cybercrime  19:30 - 21.30 uur

donderdag 22 februari Healthy Sisters  19:30 - 21.30 uur

vrijdag 23 februari Samen eten  18.30 - 19.30 uur

vrijdag 23 februari Workshop GGzE: Mentaal fit  19.15 - 21.00 uur

zondag 25 februari Filosofiemiddag: Vervreemding en Verbondenheid  14.00 - 16.00 uur

maandag 26 februari Inspiratie-ochtend: Lezen!  10:00 - 12.00 uur

donderdag 01 maart Workshop Kinderen & emoties: Boos  10:30 - 13.00 uur

dinsdag 06 maart Informatiestand Uitkeringsgerechtigden  12.00 - 16.00 uur

vrijdag 09 maart Lezing: Verwerking van een pestverleden  18.45 - 20.45 uur

vrijkdag 09 maart Eindhoven aanTafel bij WomenInc  19:00 - 21.00 uur

zondag 11 maart Lezing: Het belang van de bij  14.00 - 15.30 uur

Elke week in de bibliotheek 

Maandag Pop Up Yoga  9:15 - 11.00 uur

Dinsdag-Zaterdag Digitaal Café  11.00 - 12.00 uur

Dinsdag-Woensdag Pink & Pienter Plein (2 -7 jaar)  14.30 - 16.30 uur

Woensdag Borstvoedingscafé  10:00 - 12.00 uur

Woensdag Voorleesuurtje (7-)  15.00 - 16.00 uur

Donderdag Taalcafé  10:00 - 12.00 uur

Donderdag Klik & Tik, computercursus  10.00 - 11.30 uur

Donderdag Eindhoven Doet  14:00 - 16.00 uur

Zaterdag Jureka, juridisch advies  10:00 - 13.00 uur 

Zaterdag Makersclub (7+)  10.00 - 12.00 uur

* Tijdens schoolvakanties is er geen Digitaal café en Voorlees-knutselmiddag in ’t Hazzo.

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’
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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

Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za) 

Kom naar onderstaande Eyelove-verkooppunt:

COMPLETE BRIL MET OOGMETING!

ETOS Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B
EINDHOVEN
Tel. 040-243 1946

BRIL OP STERKTE
voor veraf óf dichtbij

MULTIFOCALE BRIL
met leesgedeelte

MULTI-PLUS BRIL
met breder leesgedeelte

COMPLEET

COMPLEET

COMPLEET

€49
€99

€149

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



de Tongelrese
Keuken

Tartaar uit de oven

Ingrediënten voor 4 personen
Bereidingstijd: 25 minuten

* 2 rijpe avocado’s
* 3 eetlepels citroensap
* 1 kleine teen knoflook
* 1 mespunt cayennepeper
* 8 takjes (citroen)tijm
* 2 zongedroogde tomaatjes op olie (30 gr. uitgelekt)
* 3 eetlepels olijfolie, plus extra om in te vetten
* 25 gram pijnboompitten
* 25 gram geraspte pecorino of parmezaan
* 125 gram buffelmozzarella
*  2 theelepels kappertjes, uitgelekt of 2 augurken, 

fijngesneden
* 300 gram rundertartaar
* 1 theelepel pittige mosterd
* 1 bosuitje
* zout en versgemalen peper.

1  Halveer de avocado’s, verwijder de pitten en lepel het 
vruchtvlees eruit. Snijd het vruchtvlees in blokjes en 
besprenkel het direct met 2 eetlepels citroensap.

2  Wrijf de knoflook fijn met een beetje zout. Voeg dit 
samen met de cayennepeper toe aan de avocado’s.

3  Verwarm de ovengrill voor. Vet 4 hoge ovenschaaltjes 
van 200 ml inhoud in.  
Was de takjes tijm en rits de blaadjes eraf. Snijd de 
tomaatjes in stukjes. Hak de pijnboompitten en tijm 
fijn. Meng er 2 eetlepels olijfolie, de pecorino en wat 
zout en peper door.

4  Snijd de mozzarella in plakjes. Snijd de kappertjes 
of augurken fijn. Breng de tartaar op smaak met de 
kappertjes, 1 eetlepel citroensap, de mosterd en zout 
en peper.

5  Verdeel de avocadoblokjes over de schaaltjes.  
Draai 4 ballen van het tartaarmengsel, plet ze en leg 
ze op de avocadoblokjes.  
Schik hierop de mozzarellaplakjes en verdeel er het 
tijm-tomatenmengsel over.  
Sprenkel er 1 eetlepel olijfolie over.

6  Zet de schaaltjes in het midden van de hete oven en 
bak ze in ca. 5 minuten. Avocado en tartaar moeten 
slechts licht verwarmd worden.  
Was intussen het bosuitje en snipper het. Neem de 
schaaltjes uit de oven, bestrooi ze met de bosuitjes en 
serveer direct uit.

Tip: Heerlijk met knapperig Italiaans brood of een vers 
geroosterd sneetje brood.

Eet smakelijk en geniet ervan
Clasine Batenburg en Jack Hanssen
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van de Geloofsgemeenschap

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

Protestantse kerkdiensten

  Zondag 25 februari om 10.00 uur  
dominee Tineke Dronkert, Jeugdkerk

  Zondag 4 maart om 10.00 uur  
dominee Tineke Dronkert, Avondmaal

  Zondag 11 maart om 10.00 uur  
dominee Tineke Dronkert, Jeugdkerk

  Zondag 18 maart om 10.00 uur  
dominee Elbert Grosheide 

  Zondag 25 maart om 10.00 uur  
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk, Palmpasen

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 (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. Dit is een 
eigen gebouw voor de jeugd in de tuin achter de kerk.

Kerkelijke gemeenschap op weg
Hoop. In december 1987 had de donkere Britse zanger 
Labi Siffre een hit met ’Nothing ’s gonna change’. Het 
lied beschreef de situatie in de wereld: ’Er gaat niets 
veranderen, maar we geven niet op; Er gaat niets ver-
anderen, we incasseren; Er gaat niets veranderen, we 
blijven schaapachtig lachen; Er gaat niets veranderen, 
de enige manier om te winnen.’ 
Geheel onverwacht en niet realistisch was binnen drie 
jaar de muur gevallen en de apartheid afgeschaft. Kerk 
zijn in het heden en in de toekomst. Actief en hoopvol 
op weg van Kerst naar Pasen.

Voedselbank in 2018
Na een aanvankelijke terugloop van het aantal cliënten 
van de Voedselbank Eindhoven, is er nu toch weer een 
stijging te zien. Dat betekent dat er wekelijks 450 pak-
ketten worden uitgedeeld. Het product van de maand 
dat in de meeste kerken van Eindhoven wordt ingeza-
meld, speelt hierin een belangrijke aanvulling. Het jaar-

overzicht 2018 van inzameling op de eerste zondag van 
de maand in de Ontmoetingskerk (dienst van schrift en 
tafel) is hieronder weergegeven.
Maart: groente in blik
April: lang houdbare melk
Mei: bak- en smeerboter en olie
Juni: broodbeleg, leverpastei, zuivelspread, jam
Juli: pastasaus
Augustus: limonadesiroop
September: koffie, thee
Oktober: bakmeel
November: ontbijtgranen
December: smeerboter
Het product van de maand maart is dus: groente in blik 
en wordt ingezameld op zondag 4 maart. 

Bloemengroet 
Er zijn nog... wachtenden voor u. Dat is het gebruike-
lijke beeld als je op zondagmorgen de groetenkaarten 
wilt tekenen! Maar het is het wachten waard: de bloe-
menbrengers maken regelmatig mee, dat de begunstig-
de eerst de namen op de kaart probeert te ontcijferen, 
voordat de bloemen in het water worden gezet!
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Begijnenhofgesprek

Lezing en gesprek met: Leon Teubner over: Mys-
tiek van Thomas Merton. Op zo. 18 februari van 
10.30 tot 12.30 in De Herberg op het terrein van 
Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB, Eindhoven.
Drs. Leon Teubner (theoloog) is pastor van de Titus 
Brandsma parochie in Oss en medewerker van het 
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

De toegang is gratis, u kunt bijdragen in de kosten, 
die zijn rond €5,- p/p. Zie: www.begijnenhof-
gesprekken.nl voor een routebeschrijving en de 
parkeerplaatsen bij 
Eckartdal.
Telefoon:  mevr. 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.

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 dinsdagochtend 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:
17 januari van Jack Minten 82 jaar.

op woensdag 14 februari om 19.00 uur een extra 
viering met een askruisje.

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

Eindhovense jazzclub OSjE 

Down South jazzband
Zondag 18 februari 2018, ’De Ronde’
Tongelresestraat 146, Eindhoven
14.00 uur – 17.00 uur
Entree € 5,-

Charlestown jazzband
Zondag 11 maart 2018, ’De Ronde’
Tongelresestraat 146, Eindhoven
14.00 uur–17.00 uur
Entree € 5,-

Alternatief voor 
opgeheven buslijn 55 
in Tongelre

De gemeente Eindhoven heeft bekend gemaakt dat er 
in Tongelre een Flexbus gaat rijden. Buslijn 55 verviel 
eind 2016 omdat deze niet meer rendabel was. 
Door de inzet van de bewoners is er nu een alternatief 
gevonden. Dit in de vorm van een flexbus die vier keer 
per dag gaat rijden tussen ’t Hofke, Tongelresestraat, 
winkelcentrum Haagdijk via de Parklaan tot aan revali-
datiecentrum Dommelhoef en weer terug. 

Zodra we meer informatie hebben zullen we hier in ons 
volgende nummer op terugkomen.

Bron ED van 24 januari 2018
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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 van wild en 

gevogelte tot

HeerliJke stamppot!

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



Als natuurliefhebber ben je altijd in 
de weer met het buiten zijn. Wan-
delen, werken, monitoren van be-
paalde beesten, maar zeker genieten 
van al dit moois in de natuur dicht 
bij huis. Op 21 januari, een zondag-
middag, liepen mijn vrouw en ik een 
rondje door het bos om nogmaals 
de schade te bekijken van de storm 
van de 18e. Er was behoorlijk wat 
aangericht door de westenwind. 
De mannen van de hakhoutbrigade 
en de natuurwerkgroep van Het 
Wasven hadden het een en ander 
al van de paden gehaald om enige 
doorgang voor de wandelaars weer 
mogelijk te maken.
Waar bomen zijn gesneuveld en 
waar licht op de boden komt, zal 
dat weer kansen geven voor andere 
planten. 
Zo verandert de natuur steeds weer. 
Is het niet door het klimaat, dan 
wel door de mens. Uh, het klimaat 
wordt toch veelal beïnvloed door de 
mens, Kees! Opnieuw: Zo verandert 
steeds weer de natuur, beïnvloed 
door de mens, waar ook ter wereld!

Een blauw wondertje
We liepen langs de vijver bij het 
Medisch Centrum. „Stop zei mijn 
vrouw! Geef je verrekijker eens, 
want daar zit een ijsvogeltje in het 
zonnetje.” Wauw! Wat een cadeau-

tje weer. Een prachtig oranje borstje 
en van het mooiste blauw ter wereld 
zijn z’n rug en vleugels. Het blauw 
spiegelt, lijkt ’t wel! Gelukkig mag 
ik ook de kijker gebruiken: wat een 
feest weer zo’n vogeltje te zien. We 
attendeerden ook nog twee wan-
delaars op het blauwe wondertje 
en ook zij vonden dat natuurlijk 
geweldig!

Het riool ontlasten tijdens 
hoosbuien
De Wasvenvijver is een bergings-
vijver, gegraven voor het schone 
hemelwater van de wijk Beauregard. 
Deze wijk heeft een gescheiden 
afvalwatersysteem van het riool. 
Zeker tijdens hoosbuien zal de druk 
op het riool ontlast worden, wat 
betekent dat de putdeksels op hun 
plaats blijven bij extreme regenval. 
Het is gemaakt door de mens en de 
natuur heeft het verder aangekleed 
en ingericht, dat dan weer wel. 
Er groeien na verloop van jaren al-
lerlei water- en moerasplanten. Er 
komen kikkers, padden en sala-
manders op af, allerlei watervogels 
en insecten. En door de mens wordt 
er dan ook nog eens een keer vis in 
losgelaten. Dat is de reden dat die 
ijsvogel daar zijn kostje bij elkaar 
vangt, maar ook de blauwe reiger is 
er dagelijks te zien.

Allemaal geldgewin!
Let op! Zomaar vis in een vijver of 
ven loslaten is natuurlijk niet zoals 
het hoort. En ook niet in speciaal 
voor amfibieën aangelegde poelen. 
Dit gaat ten koste van onze amfi-
bieën.
Dat is het probleem met al die 
huisvissen, maar ook andere kleine 
huisdieren: waar ga je er mee naar 
toe als je ervan af wil?

Mijn advies: Denk eerst maar eens 
goed na, voordat je jezelf en het 
aan te schaffen beest een hoop 
ellende toebrengt. Beeld je eens in, 
al die tropische vogels, reptielen en 
andere exoten die een verschrik-
kelijke reis moeten afleggen in de 
meest bizarre hokjes of bakjes en 
waarvan, vaak door illegale handel, 
de meesten het niet eens overle-
ven. En allemaal om geldgewin. Ik 
zou zeggen: Fijn daar laten waar 
ze thuishoren, die beesten. In hun 
eigen leefomgeving zijn ze toch veel 
beter af. 

Na deze, niet onbelangrijke afdwa-
ling, zie ik net voor we weer thuis 
zijn, wat puttertjes en barmsijsjes 
zitten op uitgebloeide Teunisbloe-
men, snoepend van de zaden.
Wat zijn ze mooi, die vogels in het 
wild en ook gewoon in de achtertuin 
van Tongelre.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer

IJsvogeltje

Smokkelen van papegaaien in plastic flesjes

Het smokkelen van schildpadden
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natuurwerkochtend voor groot en 
klein: twee keer per maand!
Nieuw in 2018 is dat we twee keer 
per maand een natuurwerkoch-
tend organiseren. De reden: er is 
gewoon veel te doen! Kleinschalig 
natuurbeheer om de biodiversiteit 
te bevorderen vraagt best wel wat 
beheerswerkzaamheden. Zo is er 
nog heel veel werk te verrichten 
om die gewenste natuursituatie te 
behalen in het Wasvengebied, maar 
ook in andere groene delen van 
Tongelre. Het gaat bijvoorbeeld om 
stukjes heide te plaggen en gefa-
seerd maaien op de vlinderweitjes, 
maar ook om het werken aan heg-
gen, struwelen, de vlindertuin en 
bijvoorbeeld aan de waterkant van 
sloten en poelen. Omdat we meer 
terrein in beheer erbij krijgen, is er 
natuurlijk ook meer werk. Daarom 

starten we vanaf januari met twee 
zaterdagochtenden om in de natuur 
te werken.
Met een club vrijwilligers van de 
natuurwerkgroep van ’t Wasven, 
waaronder ook buurtbewoners 
wordt elke 1e en 3e zaterdag van 
de maand in het gebied gewerkt 
om de kwaliteit en biodiversiteit te 

vergroten. Er zijn altijd volop leuke 
en nuttige natuurklussen te doen 
rondom de Wasvenboerderij!
Het is keigezellig om samen - 
volwassenen én kinderen- aan de 
slag te gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Lekker fysiek be-
zig zijn in de natuur. En het is nog 
leerzaam óók! 
 Wie mee wil helpen, is van harte 
welkom, we verzamelen bij de 
Schop (de grote schuur naast de 
Wasvenboerderij). Er wordt geklust 
van 9.30 uur tot 12.30 uur. In de 
pauzes is er koffie of thee met iets 
lekkers uit de Wasvenbakkerij. Voor 
meer informatie:natuurwerk-
groep@wasven.nl.

natuurthema middag voor klein 
en groot: De spechtenwandeling
Let op! Vanaf dit jaar wijzigen de 
natuurthema-avonden. Dit worden 
op sommige momenten ook mid-
dagen of zelfs ochtenden, maar dan 
voor het hele gezin.
De eerste natuurthemamiddag is 
op zondagmiddag 25 februari. We 
gaan dan wandelen in het Was-
vengebied en speciaal op zoek naar 
spechten. Je kunt ze dan waar-
schijnlijk al horen en zien. Denk er 
aan een verrekijker mee te nemen.
In de Schop van de boerderij komen 

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
Het voorjaar is een heerlijke tijd om buiten actief te zijn. 
Bij het Wasven is heel veel mogelijk: kom spechten kijken 
met de hele familie bij de Natuurthemamiddag. Of steek je 
handen uit de mouwen op een natuurwerkochtend. Wat je 
ook komt doen: je bent van harte welkom!

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten januari & februari

Natuurwerkochtend 17 februari, 09.30 uur in De Schop

Natuurthemamiddag voor klein en 
groot: Spechtenwandeling

25 februari, 13.00 uur in De Schop

Cursus: Help ik heb een tuin!
Vanaf 26 februari, 20.00 uur in De 
Schop

Cursusreeks natuurbeheer 1 en 4 maart in De Schop

Natuurwerkochtend 3 maart, 09.30 uur in De Schop

Expositie Liana Tijsseling Vanaf 3 maart op De Overloop

Bakmiddag voor kinderen: Lente 14 maart, 13.30 uur in De Schop

Natuurwerkochtend 17 maart, 09.30 in De Schop

Open dag Wasvenzorg 17 maart van 09.00 tot 16:00 uur

NLdoet 10 maart, 10:.0 uur in De Schop

Natuuronderhoud in het Wasvengebied Specht
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we bij elkaar waar we kennis gaan 
maken met de soorten spechten 
die in Tongelre voorkomen. Daarna 
gaan we op zoek naar deze hakkers. 
Hun sporen verraden sowieso dat 
ze er aanwezig zijn. Wie gaat er 
mee op zoek naar de spechten?
 Deelname is € 2,00 per 
persoon (nieuw is de natuurthe-
ma-strippenkaart, vraag ernaar). 
Verzamelen om 13.30 uur bij de 
Schop van de boerderij. Stevige 
schoenen is wel een vereiste.

Cursus ’Help, ik heb een tuin!’
Je wilt graag aan de slag in je eigen 
tuin, maar je weet niet hoe te begin-
nen. Klinkt dat bekend? Meld je dan 
aan voor de cursus ’Help, ik heb een 
tuin!’, voor de beginnende tuinier.
De cursus bestaat uit 4 bijeen-
komsten van telkens 2 uur en zal 
gegeven worden door natuurgidsen 
van het IVN Veldhoven Eindhoven 
Vessem. De cursus is voor iedereen 
die zin heeft om van zijn/haar tuin 
te genieten, ideeën wil opdoen om 
er iets meer van te maken, wat min-
der stenen en meer groen in de tuin 
wil hebben of vlinders, vogels en 
andere dieren leuk vindt. Of te wei-
nig van planten weet en er daarom 
maar niet aan begint, het heel leuk 
vindt, maar tegen al dat onderhoud 
op ziet, negatieve ervaringen heeft, 
geen groene vingers heeft etcetera!

Deze cursus kent geen saaie col-
leges, wel algemene kennis en 
veel interactief, voorbeelden en 
praktische tips. Je krijgt voldoende 
basis om beslissingen over je tuin 
te nemen zodat je de meeste kans 

hebt op succes. De cursus gaat uit 
van wat we van de natuur kunnen 
leren en wat ieder kan doen. Je kunt 
je tuin beetje bij beetje aanpassen 
of kiezen voor een metamorfose. Of 
je nu een kleine voor- of achtertuin 
hebt of een grotere tuin: na afloop 
kun je je opgedane kennis toepas-
sen. Bij de cursus hoort een pakket 
met twee boeken: Tuinreservaten 
en Diervriendelijk tuinieren. Kosten: 
€ 33,00. Het IVN verzorgt de 
boeken. Tijdens de eerste les betaalt 
u het lesmateriaal aan de docent 
contant, liefst gepast.
 De cursus wordt op vier 
maandagavonden gegeven (26/02, 
12/03, 26/03 en 09/04) van 20:00 
tot 22:00 uur in De Schop van 
de Wasvenboerderij. De kosten 
bedragen 46,00 euro. Voor meer 
informatie kunt u een bericht 
sturen naar: ivn.vev@gmail.com, 
aanmelden kan via de website van 
de Volksuniversiteit Eindhoven 
www.vu-eindhoven.nl.

Cursusreeks natuurbeheer: 
beheer hakhout- en geriefbosjes
Een geriefbosje is een klein bos 
waar boeren vroeger hakhout 
vandaan haalden voor eigen 
gebruik. De bosjes speelden een 
belangrijke rol in het leven van de 
zelfvoorzienende keuterboer. Sinds 
de industriële opmars halverwege 
vorige eeuw en de komst van gas als 
brandstof, zijn hakhout- en gerief-

bosjes bijna helemaal verdwenen.
In deze cursus maak je kennis met 
de geschiedenis van het hakhout, de 
soorten en het beheer van vroeger 
en het beheer in deze tijd.
Kun je oude hakhoutbosjes nog 
herkennen? Wat leveren ze op aan 
flora en fauna? Al deze interessante 
zaken komen aan bod en worden 
verteld door cursusleider Peter 
Kerkhofs.
 De workshop bestaat uit 2 
delen: 
-  theorie op 1 maart van 19.30 uur 

tot 22.00 uur
-  praktijkexcursie op zondag-

ochtend 4 maart van 9.30 uur tot 
12.30 uur.

Deelname kost € 10,00 per 
persoon. je kunt je aanmelden via 
natuurwerkgroep@wasven.nl.

Expositie werk van liana Tijsseling
In maart en april kunt u bij het 
Wasven werk van Liana Tijsseling 
zien. Liana tekent en schildert al 
haar hele leven: „Ik schilder van 
alles wat mijn gevoel mij ingeeft, 
ik schilder vanuit mijn hart.” Voor 
haar schilderijen gebruikt zij niet 
alleen verf: „Laag voor laag bouw 
ik mijn schilderijen op en maak 
daarbij gebruik van allerlei materia-
len zoals: zand, schelpen, steentjes, 
grassen, stof, modelleerpasta, etc.”

Kijk voor meer informatie ook op 
www.Lianasartwork.com.
 De expositie is te zien tijdens 
openingstijden van de gasterij tot 

Help ik heb een tuin

Beheer hakhoutbosjes



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



en met 29 april. De opening van 
de expositie is op 3 maart.
De expositie van Suzan Kapucu is 
nog te zien tot en met zondag 
25 februari.

Bakmiddag voor kinderen: De 
lente komt met bolletjes en 
zaadjes
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder 
leiding van een echte bakker 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.
Tijdens de bakmiddag van 14 maart 
is het thema ’De lente komt met 
bolletjes en zaadjes...’ We bakken 
van bolletjes deeg kreukelkoekjes 

met venkelzaad. 
Wil je meedoen? Schrijf je dan van 
tevoren in; stuur een mailtje naar 
winkel@wasven.nl. Breng de be-
vestiging van je inschrijving mee als 
je komt bakken. Ben je ingeschre-
ven, maar kan je per ongeluk toch 
niet naar de Bakmiddag komen, bel 
ons dan even op tel. 040-7870708. 
Dan kan er nog iemand van de 
wachtlijst meedoen!
 De Bakmiddag wordt gehouden 
in de Schop. We beginnen om 
13.30 uur en om 15.00 uur zijn we 
klaar. meedoen kost € 4,00 per 
kind.

open dag Wasvenzorg
Tijdens de week van Zorg en Wel-
zijn houdt ook Wasvenzorg open 
dag. Op zaterdag 17 maart kun je 
kennismaken met onze vakgerichte 
dagbesteding in de Wasvenboerde-

rij. En meedoen is leuker dan alleen 
kijken. Daarom kun jij meehelpen 
met koekjes maken in de bakke-
rij, natuurkruiden oppotten in de 
tuinderij en een tafel indekken in de 
Gasterij. Misschien vind jij het wel 
leuk om hier te komen werken? Of 
ben je gewoon nieuwsgierig wat we 

allemaal doen in het Wasven? 
Iedereen is welkom. Onze vrijwilli-
gers geven een demonstratie koffie-
branden en kunnen je alles vertellen 
over onze vrijetijdsactiviteiten in de 
natuur. 
 We zorgen voor een kopje 
koffie, thee of fris, natuurlijk met 
iets lekkers erbij. We hopen je te 
ontmoeten op zaterdag 17 maart 
tussen 9.00 en 16.00 uur. mocht je 
een ander keer langs willen komen 
of heb je vragen? neem dan 
contact op via zorg@wasven.nl 
of 040-7870709.

nldoet 2018
Natuurlijk doet het Wasven ook 
dit jaar mee aan de landelijke actie 
NLdoet op zaterdag 10 maart. Er 
zijn veel klussen waar we handige 
handen en groene vingers kunnen 
gebruiken: we knappen de Jeu de 

Boules banen op in het kasteelbos, 
schilderen de picknick- en kweekta-
fels in de tuinderij, maken schap-
pen in de veldschuur, richten de 
kasteelakker in en knippen de heg, 
snoeien de beukenlaan en ruimen 
het zwerfvuil op. Afwisselende klus-
sen voor jong en oud. We verzame-
len om 9.30 uur in de schop van de 
Wasvenboerderij met een kop koffie 
waarna de klussen worden verdeeld. 
Om 12.15 uur is een lunchpauze 
met soep en broodjes. Om 15 uur 
ronden we de werkzaamheden af. 
 Doe je mee? meld je dan aan 
via www.nldoet.nl of stuur een 
bericht naar groendomein@
wasven.nl. We maken er een 
gezellige doe(t)dag van.

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

Bakkerij en winkel

Bakmiddag voor kinderen
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Kledingreparatie en
verstelwerkzaamheden

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



Afgelopen jaar zijn er een aantal 
pieken geweest met betrekking tot 
inbraken in garageboxen (mei-juni), 
inbraken in woningen (november-
december) en winkeldiefstallen 
(mei-juni).
Door aanhoudingen in al deze 
zaken is het aantal inbraken sterk 
verminderd of zelfs niet meer voor-
gekomen.
In 2017 scoren de wijken ’t Hofke, 
De Karpen en Koudenhoven uitste-
kend. Alle criminaliteitscijfers zijn 
gedaald ten opzichte van 2015 en 
2016.
Mede door uw meldingen, de inzet 
van politie, buurtpreventieteams en 
BOA’s (buitengewoon opsporings-
ambtenaar) zijn alle incidentcijfers 
wederom gedaald.
Minder inbraken, minder diefstal-
len, geen overvallen of straatroven 
en minder overlast meldingen.

Desondanks zijn er afgelopen jaar 
toch nog 30 woninginbraken, 18 
auto-inbraken, 38 geluidsoverlast-
meldingen en 52 meldingen van 
overige overlast geweest.
Een kleine greep uit een aantal 
belangrijke incidenten.
Kortom: Er zijn nog voldoende 
zaken waar we samen voor verbete-
ring kunnen zorgen.
Let op elkaar, help elkaar en accep-
teer elkaar.

Mocht u verdachte zaken waarne-
men, laat het weten. Dit kan aan 
mij, de wijkagent 0900-8844, de 
wijk-BOA van de gemeente Eind-
hoven of buurtpreventie worden 
doorgegeven.
Mocht u dingen zien waarvan de 
gemeente Eindhoven op de hoogte 
gesteld dient te worden dan belt u 
14040.

Samen met alle ketenpartners zal 
ik ook in 2018 weer mijn bijdrage 
leveren aan een veiligere en leef-
baardere wijk.

Met vriendelijke groeten,
Ronald van den Heuvel
Wijkagent

Terugkoppeling 2017, ’t Hofke, 
Koudenhoven, Karpen en Wasven

tijdens 
 carnaval

Voorkom inbraak

17233-A5 flyer-voorkom inbraak-carnaval_DRUK.indd   1 17-07-17   15:34

politie Update

’Twee halen, één betalen’

Deze non-profit winkel van ge-
bruikte spullen en vooral kleding, 
waarvan de opbrengsten naar 
goede doelen gaan en die wordt 
geëxploiteerd onder de bezielende 
leiding van Mar Lommerse, zal 
naar een nieuwe ruimte moeten 
uitzien. Haar nering achter de 
voormalige school aan het eind 
van de Zwaluwstaartweg moet in 
de nabije toekomst wijken voor 
nieuwbouw. Dit kunnen we niet zo 
Mar laten gebeuren. Flauw woord-
grapje, oké. Maar de situatie is 
wel zorgelijk. Zelfs haar anders zo 

vrolijke dwergjes achter het win-
kelraam lijken dit uit te drukken. 
Dus is Mar uit voorzorg inmiddels 
op zoek naar een nieuwe ruimte. 
Het spreekt bijna vanzelf dat deze 
winkel zonder winstoogmerk zich 
geen te hoge huur kan veroorlo-
ven. Dus hebt u een ruimte vrij of 
kent u zo iemand, meld het Mar. 
Telefoon: 06 55 82 30 39. Oh ja, 
het Vossenhol ruimt ook op. Je 
koopt twee artikelen en je hoeft 
er maar éen af te rekenen. En dit 
tijdens carnaval! Er is een nog hele 
bonte collectie van deze kledij in 
de winkel aanwezig. Wat let u? 
Juist, dat bedoelen we. Het Vos-

senhol is gevestigd achter de oude 
school De Boog, aan het eind van 
de Zwaluwstaartweg. 

Redactie

Het Vossenhol zoekt nieuwe ruimte

 Het 
Vossenhol

voor ieders budget
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Extra ogen en oren in 
Vlindertown

Het Buurt Preventie Team (BPT) Vlindertown bestaat 
uit een groep van 21 enthousiaste buurtbewoners, 
zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 26 tot 68 
jaar. Tijdens onze dagelijkse (ook in de nacht) rondes 
letten wij met een scherp oog op alles wat de veilig-
heid en de leefbaarheid in onze buurt kan vergroten of 
bedreigen. Wij informeren de Gemeente over onveilige 
situaties, zwerfvuil, fietswrakken, verwaarloosd of 
vernield straatmeubilair en graffiti.

Wij participeren in acties van de Gemeente en Politie, 
zoals verspreiding van folders op het gebied van wonin-
ginbraak, fietsendiefstal, het dealen van drugs, enz.
Wij houden contact met buurtbewoners en zijn de 
extra ogen en oren in de wijk. Ons streven is om de 
negatieve naam Vlinderflats van ons af te schudden, en 
van onze buurt een fijne, schone en veilige woonomge-
ving te maken.
Ook is Vlindertown voorzien van een preventieapp en 
een eigen meldkamer, waardoor wij alle bewoners be-
trekken bij het schoon en veilig houden van onze buurt.

Wij houden nauw contact met Gemeente, Politie (wijk-
agent), Brandweer, Woonbedrijf en Supermarkt Jumbo.

Wilt u meer weten over het BPT-Vlindertown en meer 
doen voor een veilige en leefbare woonomgeving?

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij BPT-Vlinder-
town via: preventie@vlindertown.nl.
Er zijn meer buurtpreventie groepen in Tongelre. Wilt 
u bij een van deze groepen vrijwilliger worden? Stuur 
ons dan een mail en wij verwijzen u naar het juiste 
buurtpreventieteam in uw buurt.

ConTACT
Buurt Preventie Team (BPT)-Vlindertown
Vuurvlinderstraat 97, 5641 DL Eindhoven
preventie@vlindertown.nl

Waar bent u hier?

Als we hier staan bij deze straat, waar zijn we dan? 
Zijn we hier in de Krommenbeemd of de Brabis! 

Lezersinbreng

Heeft u als lezer een tip over 
een bijzondere gebeurtenis of 
activiteit in uw omgeving?
Laat het ons weten via mail: 
rondhethofke@gmail.com 
U kunt ook bellen naar de 
redactie: 
040-281 61 86 (Jan Swinkels).

laat het
ons

Weten!
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Heb je zin in tuinieren?
Heb je zin in tuinieren dat kan nu. Er zijn nog 
diverse tuintjes vrij bij de Collse tuin aan de 
Wolvendijk. Mocht je dus hobby hebben in 
tuinieren dan is dit de mogelijkheid om je uit te 
leven. Informatie bij Louis van der Heijden,
telefoonnummer 06-22666829.
 
Groet Jan Schalkwijk

Stichting Speeltuin Zwaluwstaart-
weg is al een hele tijd bezig om de 
speeltuin aan de Zwaluwstaartweg 
een nieuwe inrichting te geven. 
Bijna 2 jaar geleden is het idee ont-
staan door Mariëlle Kuhr en Nicole 
van Os om de huidige speeltuin te 
gaan uitbreiden met meer natuur-
lijke materialen. Zodat er meer 
uitdaging komt voor de kinderen uit 
de wijk. 
Wij zijn ondertussen een stichting 
geworden en hebben ons team 
uitgebreid met meerdere mensen 
uit de wijk. De gesprekken met de 
gemeente krijgen steeds meer vorm 
en er komt al een goed beeld van 
hoe het gaat worden.
Van de gemeente hebben we de 
toezegging dat het doorgaat en 
zij dragen in ieder geval zorg voor 
de basis. De huidige plantsoenen 
halen zij eruit, er komt een nieuwe 
ondergrond van gras en er komt 
een omheining van groen. Hopelijk 
is er dan nog wat geld over voor de 
inrichting. Maar dat zal zeker niet 
genoeg zijn om alles af te maken. 
Daarom zijn we al lange tijd druk 
bezig om allerlei fondsen aan te 
schrijven voor sponsoring. 
We hebben al € 1000,- van de Lidl 
en € 2500,- van Jantje Beton. Maar 

daarmee zijn we er nog niet. We 
gaan binnenkort lokale bedrijven 
bezoeken met de vraag of zij ook 
willen sponsoren, in ruil voor re-
clame, zowel in de speeltuin als via 
de media.
Maar ook willen we een beroep 
doen op de bewoners in de wijk. 
Dit is uiteindelijk een plek voor 
iedereen in de wijk, jong en oud. 
Graag zouden we willen vragen om 
een kleine bijdrage. Alle beetjes 
helpen en wellicht kunnen we als 
wijk een leuk speeltoestel bij elkaar 

verzamelen waar we allemaal aan 
bijgedragen hebben.
Ons team, bestaande uit Mariëlle, 
Angelle, Karima, Feike, Margit en 
Nicole gaan binnenkort enveloppen 
in de wijk verspreiden. In de week 
erna gaan we deur aan deur om 
deze weer op te halen met hopelijk 
een kleine bijdrage erin. Onze dank 
hiervoor is alvast heel groot. 
We houden de wijk op de hoogte via 
Rond ’t Hofke, zodat ook iedereen 
kan zien waar je aan hebt bijgedra-
gen. 
Voor vragen mag je ons altijd mai-
len op speeltuinzwaluwstaartweg@
outlook.com.

Willen jullie onze speeltuin 
mee opbouwen? 
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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

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

De Merckthoevelekker in de buurt

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 96 32 33

Email: lucasvandermeulen99@hotmail.com

Voor feesten en partijen!



Voldoet u aan de nederlandse 
norm gezond Bewegen (nngB)? 
Volgens deze norm zou u minimaal 
5 dagen in de week, 30 minuten 
matig intensief moeten bewegen. 
Voor ouderen is deze norm vaak 
moeilijk haalbaar. Dit kan bijvoor-
beeld komen door ziekte en/of 
beperkingen. Voldoende beweging 
kent een hoop voordelen. Zo is be-
weging bijvoorbeeld belangrijk voor 
de gezondheid van hart- en bloed-
vaten, behouden van spierkracht 
en beweeglijkheid, verbeteren van 
balans en het vergroten of behou-
den van het energieniveau. 

Omdat bewegen voor iedereen zo 
belangrijk is, biedt SGE de Akkers 
een beweeggroep voor ouderen 
aan: „bewegen voor ouderen”. Deze 
wordt begeleid door een fysiothera-
peut. Op deze manier bieden wij u 
de mogelijkheid om iedere week, in 

ieder geval 50 minuten, samen met 
anderen te bewegen. 
De lessen vinden plaats op dinsdag- 
en donderdagmiddag.

Als u interesse heeft, neem dan 
contact op met de afdeling fysiothe-
rapie van SGE de Akkers. 

U kunt ook gerust eerst aan een 
proefles meedoen. 

Bewegen voor ouderen bij SGE

ConTACT
Generaal Cronjéstraat 1
5642 MH Eindhoven.
Telefoon: 040 711 70 40 

Op de Nationale Vrijwilligersdag, 
7 december, heeft wethouder 
Renate Richters tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst voor vrijwilligers 
de nominaties bekend gemaakt voor 
de Nationale Vrijwilligersprijzen, 
een initiatief van het Ministerie van 
VWS. Er zijn drie vrijwilligersorga-
nisaties voor de Meer dan Handen 
Award vanuit Eindhoven genomi-
neerd en een individuele vrijwilliger 
voor de PassiePrijs. 
De komende weken kan het 
Nederlandse publiek haar stem 
uitbrengen op www.vrijwilligers-
prijzen.nl. In februari wordt bekend 
wie de prijzen heeft gewonnen. 
Gisteravond is ook de tentoonstel-
ling ’Vrijwilligers maken de stad’ 
geopend. Een selectie van tien 
portretten uit de Wall of Fame, een 
eerbetoon aan alle vrijwilligers in 
Eindhoven! De komende weken is 

de tentoonstelling te zien in The 
Hub, Vestdijk 25 in Eindhoven en 
daarna op andere plekken in de 
stad. 
  
Met vriendelijke groeten,
Renske Bartels
Sr. Adviseur Marketing & 
Communicatie

ConTACT
Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven
Don Boscostraat 4, 
5611 KW Eindhoven
Telefoon: 06 52 63 51 07 
Email: r.bartels@lumenswerkt.nl
Site: www.lumenswerkt.nl

Nationale Vrijwilligersdag bij Lumens
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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

Urkhovenseweg 4 | 5641 KE  Eindhoven | tel. 040-2810326 | www.koreinkinderplein.nl/urkhovenseweg-eindhoven

SPIL-centrum `t Karregat
 Kinderopvang en school onder één dak

 Wij bieden kinderopvang, peuterplaza en bso (voor- en naschoolse opvang) 

 Wij bieden speelinloop voor kinderen van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

 Dit alles in een gebouw met grote lichte groepsruimten gelegen aan een 

ruime binnenhal en een grote groene buitenspeelruimte

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens bij ons binnenlopen. 

U bent van harte welkom!



De wijkagent geeft een toelichting 
op de incidentencijfers vanaf 2015. 
Geconstateerd wordt dat buurtpre-
ventie heeft bijgedragen aan een 
grote verbetering van de leefbaar-
heid en betreffende het aantal 
inbraken en diefstallen is er een 
daling geconstateerd van 50% ten 
opzichte van het begin. 
De afgelopen tijd hebben diverse 
voorvallen plaatsgevonden, zoals de 
inbraken in garageboxen, wonin-
ginbraken in de omgeving van de 
sporen en winkeldiefstallen. In alle 
gevallen werden daders aange-
houden. De reeks incidenten hield 
daarna op. De buurtpreventieteams 
leverden daarbij hun aandeel. 
De politie is op dit moment actief 
met het oplossen van fietsdiefstal-
len bij LIDL en AH. Enkele daders 
zijn aangehouden die een (lok)fiets 
weghaalden.

Gesproken is over de meldingsbe-

reidheid van de burger. Door hierin 
meer actief te zijn, kunnen burgers 
meer en beter bijdragen aan de 
veiligheid in hun woonomgeving. 
Verdachte en onveilige zaken kun-
nen op allerlei manieren gemeld 
worden, zoals bij de politie, Meld 
Misdaad Anoniem, buurtpreventie 
e.d.. Het komt regelmatig voor dat 
men denkt: „de ander belt wel”. Vei-
ligheid en leefbaarheid is ook een 
zaak van en voor alle wijkbewoners.

In Eindhoven is de pilot Buurthel-
den gestart om de jeugd meer bij de 
wijk te betrekken. 19 Leerlingen van 
het Karregat en de Boog uit groep 
8 gaan met allerlei activiteiten de 
wijk in. Zij zijn via petjes en shirts 
herkenbaar. Het is ook de bedoe-
ling om de jeugd weerbaarder te 
maken. Het project wordt gedragen 
door jongerenwerk. Op 16 januari 
werden de kinderen in het gemeen-
schapshuis ORKA door de burge-

meester beëdigd. Op pagina 22 en 
23 leest u er meer over!

Door studenten van Fontys wordt 
een onderzoek ingesteld naar het 
wel en wee van ouderen in de wijk.

Snelheidsmeting Wolvendijk
Bij de vergadering zijn drie bewo-
ners van de Wolvendijk aanwezig. 
Zij vinden dat er ondanks de uitslag 
van de gehouden snelheidsme-
tingen toch actie moet worden 
ondernomen om de verkeersveilig-
heid te verbeteren. Er komt een 
overleg tussen deze bewoners en de 
gemeente om de metingen te ana-
lyseren. Eventueel worden daarna 
verdere stappen overwogen. Indien 
nodig komt het onderwerp terug op 
de agenda.

Volgende vergadering is maandag 
26 februari 2018 om 20.00 uur in 
’t Oude Raadhuis. Vergaderingen 
van het Leefbaarheidsteam zijn 
openbaar, iedereen is dan ook wel-
kom. Aanmelden is niet nodig.

Vergadering Leefbaarheidsteam 
15 januari 2018

Wij, vijf studenten van de Fotovak-
school, zijn een belangrijk project 
gestart. Door middel van foto’s wil-
len we bekendheid creëren voor ver-
waarloosde paarden in Spanje. Wij 
willen dit doen via een informatieve 
folder, in het Spaans. Met deze fol-
der willen wij langsgaan bij Spaanse 
basisscholen om de kinderen daar 
kennis bij te brengen. De kinderen 
zijn de toekomst en kunnen nu 
via hun ouders, straks zelf en later 
via hún kinderen de situatie van 
de paarden verbeteren. De foto’s 
die in de folder komen te staan, 
zullen wij maken bij de Stichting 
Paard In Nood Spanje. We willen 
het werk dat de mensen hier doen 
documenteren voor de folder. Deze 
zal bestaan uit foto’s en informatie 

over paardenwelzijn. Denk bijvoor-
beeld aan voeding, verzorging en de 
kosten voor een paard.
De paarden die bij de stichting bin-
nenkomen, willen wij ook foto-
graferen op een abstracte manier. 
Daarnaast willen wij foto’s maken 
van gezonde paarden in Nederland 
of Spanje en deze foto’s naast elkaar 
tentoonstellen in een expositie in 
Nederland. Met deze expositie wil-
len we graag meer aandacht vragen 
voor de paarden in Spanje.
We starten met een budget van nul 
Euro. Onze eerste prioriteit ligt bij 
voldoende middelen om de reis naar 
Spanje mogelijk te maken. Daarna 
bij het maken van de folder en als 
laatste bij de expositie. Wij zijn een 
crowdfunding actie gestart om vol-

doende geld bij elkaar te krijgen. 
Wij hopen dat u een bericht over 
ons project en crowdfunding 
actie wilt plaatsen in uw wijkblad. 
Het zou ons heel erg helpen! Als 
tegenprestatie voor uw hulp kunt u 
met één van ons een interview voor 
Rond ’t Hofke maken. We zullen 
ook uw wijkblad noemen tijdens de 
expositie en op onze facebookpa-
gina. 
Met uw steun kunnen wij met onze 
foto’s mensen in beweging krijgen 
voor de verwaarloosde paarden in 
Spanje. Wij hopen van u te horen. 

Met vriendelijke groet, 
Project Paard In Nood Spanje
Sanne, Joy, Jaqueline, Juul en Alex
projectpaardinnoodspanje@
outlook.com

Project Paard In Nood Spanje 
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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



gezond en Wel
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Het is ongeveer half 4 in de nacht. 
U kijkt op de klok… „nee he, weer 
rond 4-en, nu kan ik niet meer 
slapen, want dat is altijd zo. Balen, 
ik kan er net zo goed uitgaan, want 
anders lig ik toch maar storend te 
draaien en te keren.” U probeert het 
nog even en wordt een half uurtje 
later weer wakker en u bent het zat. 
„Zie je wel, ik wist wel dat het geen 
zin had om te blijven liggen..”.
U gaat eruit, drinkt iets en leest 
of puzzelt wat, of luistert muziek 
of kijkt TV, of speelt een spelletje 
op uw telefoon, of u kijkt even op 
facebook. Na 2 uur bent u toch wel 
moe en besluit weer te gaan slapen. 
U valt nu wel in slaap maar de wek-
ker gaat al na 1 uurtje af. U bent 
kapot…..
Hoe ontstaat het patroon van te 
vroeg wakker worden?
Doordat u zich langzaamaan ’wak-
ker’ bent gaan gedragen op uw wak-
kere moment in de vroege morgen, 
is uw gestel ervan overtuigd geraakt 
dat u ook wakker ’moet’ worden. 
Uw onrust, frustratie en gedachte-
stroom (over de komende dag) zijn 
hele wakkere signalen, dus blijkbaar 
is er iets belangrijks te doen om half 
4? Dus moet u morgen weer wakker 
worden rond die tijd. Tenminste dat 
denkt uw brein. Door dit patroon 

verder en verder in te slijpen ont-
staat een ongewenste automatische 
piloot.
De „vroeg-wakker-worders” zullen 
zich goed kunnen herkennen in 
het feit dat ze zich al verbinden 
met de dag van morgen en dat ze 
ook ALTIJD kijken hoe laat ze nu 
weer wakker zijn geworden. Dus ze 
zoeken bevestiging en dat krijgen 
ze dus ook! Dit is de belangrijkste 
valkuil! Je kunt niet blijven liggen in 
je bed als je je gedachten al vooruit 
hebt gezet.

Welke invloed heeft u zelf?
Uw vermoeidheid, concentratie-
problemen, lichamelijke pijn of 
korte lontje die voortkomen uit de 
vele uren slaaptekort is de beste 
motivatie om een verandering in uw 
patroon aan te brengen. Begin maar 
met uw brein ’s avonds te vertellen 
dat u pas weer begint met denken 
en werken als het 7.00 uur ’s mor-
gens is. Tot die tijd is het slaaptijd 
en gaat u zich ook zodanig gedra-
gen. Wanneer u wakker wordt kijkt 
u NIET meer op de klok. Tijd doet 
er niet toe, het is gewoon nog slaap-
tijd. U geeft geen enkele betekenis 
meer aan het moment. Het is hoog-
uit lekker warm en zacht in bed. 
Het is aangenaam stil en donker 
en u hoeft heeeeelemaal niks. Er is 
nu niks belangrijk, alleen maar uw 
rust, uw zwaarte en ontspanning. 
Uw rustige slaperige ademhaling en 
uw aangename kussen en matras. 
U botst nu tegen een weerstand in 
uzelf op die WIL weten hoe laat het 
is en die WIL weten wat er mor-
gen moet gebeuren en die MOET 
nadenken… Dit is/was de drijvende 
kracht achter uw slaapprobleem. 

Dit is uw wekker geweest al die tijd! 
Leer deze verleidingen te negeren 
en voed uw brein opnieuw op. Over-
tuig uzelf ervan dat er helemaal niks 
belangrijk is tussen 23.30 uur en 
7.00 uur. Alleen maar het slapen en 
gedraag u ook als zodanig. Dit kunt 
u leren door middel van de slaapoe-
feningen.

Resultaten
Het doorbreken van de gewoonte ’te 
vroeg wakker worden’ kan gerust 
4 weken duren. Uw brein geeft zich 
niet zomaar gewonnen. Het is er 
niet na een paar dagen van over-
tuigd dat alles prima verloopt als u 
zou doorslapen. 
Echter wanneer u keer op keer 
bewijst dat de dagen prima (zelfs 
beter!) verlopen wanneer u door-
slaapt komt uw nachtelijke wekker 
tot rust. Consequent zijn en aan 
uzelf duidelijk maken wat er precies 
aan te doen is, is de sleutel tot 
uw succes. Dus de resultaten zijn 
prachtig wanneer u uw innerlijke 
motor tot stilstand kunt brengen. 

Bij vragen over slaapoefeningen 
of hulp bij het doorbreken van het 
patroon ’te vroeg wakker worden’ 
kunt u contact opnemen met Marja 
Boerefijn.

Deze maand iets over: 
’te vroeg wakker worden’

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



O N A p p E T Ij T E L Ij k S T A F L I D

N M u L O C S R u R S I I E C u p C H W

D E k E R S T v A k A N T I E Ij N p O E

E D S D Ij T R E E A L N M E p S A I E I

R E p O R T E R R I k A S O R M H p E L

S L u N C H E N u u N F R p g A y O k k

C E I L E O k v B y g g E N I E T E N N

H E T A I R v g D E E B A I C R u u E D

A R Z B T E E O F L W H R O R p A R u E

T L A F I W R C O Ij L E M E O B E T Z R

T I k L L E v O O R S p R O N g B A I H

E N I O A E O N H D O S A I R g k A N E

N g T g O p E N S T E L L E N E E A g E

N E T H C E R N E S N E M A O g S N S N

AERODYNAMICA
APPEL
BEAUTY
BEWERING
BOEMEL
BRIEFKAART
COALITIE
COLUMN
COMPOTE
DWEIL
EERTIJDS

ERECODE
ERGEREN
ERHEEN
GENIETEN
GOLFBAL
HANGMAP
HOOFDBUREAU
IJSSLA
KEESHOND
KERSTVAKANTIE
KNEUZING

KOELIE
LITERATUUR
LUNCHEN
MEDELEERLING
MENSENRECHTEN
OEKAZE
ONAPPETIJTELIJK
ONDERSCHATTEN
OOGKAS
OPENSTELLEN
PIJPORGEL

REPORTER
SPUITZAK
STAFLID
STREEKVERVOER
TERUGBRENGEN
TOLWEG
TRANSPIRATIE
TUNIEK
VEILIG
VOORSPRONG
VUILNIS

De overgebleven letters vormen een KAARTTERM

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 maart 2018 
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: mAuRITAnIë
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

B. Loewenstein
Ministerlaan 18

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

woordzoeker februari
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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.

Yoga voor ontspanning, balans, 
herstel en nieuwe energie.

Ontspanningsyoga, 
volg 3 kennismakingslessen 

voor €28,50 of kies 
voor 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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Tot ziens Ron & Martina



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

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


