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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

 

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

ARRAN 
LOCKRANZA

RESERVA
Malt whisky

€ 25,95
van € 29,95 voor

TRIPLE
GESTOOKT

HOOGHOUDT
Jonge jenever

€ 13,99
van € 16,95 voor

WWW.DEBOTTELDRANKEN.NL

MEER AANBIEDINGEN OP ONZE SITE!

BAGLIO
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En weer was er geen Elfstedentocht! 
Je hebt daar een strenge winter voor 
nodig. Tijdens een flinke vorstperi-
ode kan de Elfstedenkoorts tot grote 
hoogte stijgen. Maar we hebben 
zélfs nog niet in Elfsteden spanning 
gezeten. In februari was het nog 

mogelijk geweest. De 14de Elfste-
dentocht werd op 26 februari 1986 
verreden. Maar in maart is de zon 
al te warm. De schaatsliefhebbers 
hebben nu de moed opgegeven. In 
plaats van ’De Tocht der Tochten’ 
hebben ze toch nog, zij het pas-

sief, van de schaatssport kunnen 
genieten tijdens de Olympische 
winterspelen in PyeongChang. 
Thuis lekker warm zittend op de 
bank hebben we de fantastische 
prestaties van de sporters kunnen 
bewonderen. Maar op een Elf-
stedentocht moeten we weer een 
jaartje wachten.
Het wordt lente, voorjaar, een jaar-
getijde vol verrassingen. Soms nog 
kil, druilerig en zelfs stormachtig, 
maar het kan ook lekker zonnig en 
heerlijk warm zijn.  
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar
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www.bergentaxi.nl • info@ bergentaxi.nl
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Telefoon: 06 16654708
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henriettetoeter@gmail.com
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Je ziet de eerste lammetjes in de 
wei. De rijke bloei van narcissen, 
tulpen en hyacinten en ook de 
veelbelovende uitbottende bomen 
en struiken doen ons ieder voorjaar 
weer versteld staan. We willen weer 
naar buiten en van dat jonge leven 
genieten. 

Als u dit leest is het bijna half 
maart, nog even en het is Pasen. 
Wij wensen u Vrolijke Paasdagen

toe, dat u tijdens deze dagen volop 
van elkaar en van de zon mag genie-
ten!

Tot slot, in april houden wij weer 
onze jaarlijkse inzameling. 
De bezorger belt dan aan, over-
handigt het wijkblad en neemt de 
enveloppe, die tevoren bij u bezorgd 
is, in ontvangst. 
Kunnen wij weer op u rekenen?

9 November 2017 zijn 40 vrijwilli-
gers van Rond ’t Hofke op excursie 
geweest bij de rioolwaterzuivering 
aan de Van Oldenbarneveltlaan. In 
het afgelopen decembernummer is 
er uitgebreid verslag van gedaan. 
De deelnemers waren zo enthou-

siast waardoor de werkgroep Rond 
’t Hofke heeft besloten voor haar 
lezers ook zo’n excursie te organi-
seren. Deze excursie is op 5 april 
2018 van 13.30 tot 15.30 uur. 
Het maximaal aantal deelnemers 
voor deze excursie bedraagt 40 en 

er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich hiervoor aanmelden 
op rondhethofke@gmail.com 
of schriftelijk in onze brievenbus 
in ’t Oude Raadhuis. Het aantal 
deelnemers is beperkt, dus meldt 
u snel aan.

Werkgroep Rond ’t Hofke

Gratis excursie naar rioolwaterzuive
ring aan de Van Oldenbarneveltlaan

Beste lezers,

Ons wijkblad wordt alweer voor het 
54e jaar bij u in Oud Tongelre en 
naaste omgeving bezorgd.
Heel veel vrijwilligers (de werk-
groep, redactie, lay-out, de bezor-
gers en een aantal vaste schrijvers) 
doen dat met veel plezier en inzet.

Het spreekt echter voor zich dat het 
maken van het wijkblad kosten met 
zich meebrengt.

Veel trouwe adverteerders steunen 
ons, doch de opbrengst van de ad-
vertenties is niet toereikend om de 
kosten te dekken die nodig zijn om 
het wijkblad uit te brengen.
Wij vinden het namelijk ook belang-

rijk dat er een goede verhouding is 
en blijft tussen het aantal pagina’s 
met advertenties en het aantal 
pagina’s met artikelen en foto’s die 
voor onze wijk belangrijk zijn.

Daarom zullen in april onze 
bezorgers aanbellen om het 
wijkblad te bezorgen en de 
envelop met uw bijdrage in 
ontvangst te nemen.
Deze envelop ontvangt u in uw 
brievenbus enkele dagen voordat 
het wijkblad verschijnt. 

Mocht u niet thuis zijn, dan zal het 
wijkblad met een begeleidende brief 
in uw brievenbus worden gedaan.  
In deze brief wordt vermeld dat uw 
bijdrage overgemaakt kan worden 

op ons bankrekeningnummer zoals 
vermeld in de colofon. U kunt de 
envelop eventueel ook deponeren in 
de brievenbus van 
’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.

Uw financiële bijdrage zorgt ervoor 
dat wij ons wijkblad kunnen blijven 
maken waardoor u op de hoogte 
blijft van wat er in onze wijk al-
lemaal te doen is.

Bij voorbaat onze hartelijk dank 
voor uw bijdrage. 

Werkgroep Rond ’t Hofke

In april bellen wij weer bij u aan! 

Let op: De deadline voor inlevering van de kopij is veranderd 
in uiterlijk de 25ste van elke maand! Zie colofon!
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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.

Ik ben nummer negen in een gezin 
van 12 kinderen. Zes jongens en 
zes meiden. De Hofstraat was zeer 
kinderrijk, namelijk ruim honderd 
kinderen van muur tot muur. Zeg 
maar vanaf de huidige tandarts 

Sanders/Wilmonts tot aan de 
Mercatorstraat.

Mijn moeder Sisca Claas is ook in 
Tongelre geboren, in Hofstraat 3. 
Mijn vader, Piet van Overbruggen 
senior, is op Eeneind (het huidige 
Nuenen) in het Stationskoffiehuis 
geboren. Dit huis staat er nog 
steeds. Net na de oorlog ben ik naar 
de kleuterschool gegaan bij boer 
Faassen. Dit was een boerderij in 
de Loostraat die er nog steeds staat. 
Later heb ik mijn lagere schooltijd 
afgerond op de Sint Martinus-
school, ook in de Hofstraat. Van een 
schoolreisje heb ik nog een foto, 
wij gingen naar vliegveld Schiphol. 
Ik was toen ongeveer tien jaar oud. 
Ik ben nog net met mijn hoofd te 
zien links van de propellor voor 
meester Korting, hoofd der school. 

Verder heb ik in mijn jeugd bij 
scouting St. Frans bij de verkenners 
doorgebracht. Leuke tijd gehad. De 
aalmoezenier was toen kapelaan 
Boeien. Ook ben ik mijn voetbal 
’carriere’ bij RKVV Tongelre begon-
nen in de Balistraat (zwarte pad). 
Bij Tongelre heb ik direct vanuit de 
jeugd ook nog een blauwe maandag 
in de selectie gespeeld. Maar al 
snel ben ik lager gaan voetballen. 
In 1958 ben ik opgeroepen voor 
militaire dienst. Ik ben twee jaar in 
dienst geweest, waaronder in Duits-
land en Frankrijk. Na mijn militaire 
diensttijd ben ik direct bij de DAF 
begonnen. Daar heb ik in twee pe-
riodes in totaal 32 jaar gewerkt.

De Hofstraat loopt als een rode 
draad door mijn jeugd. Ik heb hier 
namelijk ook mijn vrouw An Jakobs 
ontmoet. Zij woonde vijf deuren 
verder op Hofstraat nummer 11. 
Met haar heb ik twee kinderen 
gekregen, twee jongens. De oudste 
heet Patrick en is ook in de Hof-

Beste mensen, laat ik me even voorstellen: ik ben Piet van 
Overbruggen junior en geboren in de Hofstraat 23 in Oud 
Tongelre (zie pasfoto Piet). Het andere gedeelte van de 
Hofstraat noemden wij de lange Hofstraat (Philips huizen). 

Piet van Overbruggen

Het schoolreisje naar Schiphol
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straat geboren (in 1965) bij oma 
Ciska en opa Piet in de voorkamer, 
waar ik dus ook zelf ben geboren. 
Dit kwam zo, wij hadden toen zelf 
nog geen huis en woonden bij mijn 
ouders in de achtertuin in een 
wooncaravan. Twee jaar later, in 
1967, zijn we naar de Locomotief-
straat verhuisd. Daar is mijn jongste 
zoon Edwald in 1970 geboren. In 
1977 is ons gezin naar de Kaart-
makersring verhuisd, waar wij nu 
met z’n tweeen nog met veel plezier 
wonen.

Oplettende Tongelrenaren is het 
waarschijnlijk wel opgevallen dat op 
de hoek van mijn geliefde Hofstraat 
op de hoogte van de Broekakkers-
weg sinds langere tijd al een pad 
loopt: ’Het Siscapad’. Dit pad is 
ontstaan, nadat de gemeente een 
plantsoen had aangelegd in verband 
met de afsluiting van de Hofstraat 
aan die kant. Daardoor moest mijn 
moeder omlopen. Ze was naar de 
gemeente geweest met het verzoek 
om een doorgang te maken, zodat 
niemand meer om hoefde te lopen. 
Met groot ceremonieel hebben 
de kinderen het pad ’Siscapad’ 
gedoopt. 
Een familielid heeft er een naam-
bordje bijgemaakt, wat later 
verdwenen is. Daarom heb ik een 
nieuwe laten maken en dit bord 
staat er nog steeds. Omroep Bra-
bant is nog op locatie geweest en 
hebben mij live geïntervieuwd voor 
de radio over het kleinste weggetje 
van Nederland.

Ik ben ook jarenlang jeugdleider 
geweest bij RKVV Tongelre. Bij die 
club kom ik nog regelmatig om 
naar mijn jongste zoon Edwald te 
kijken, die nog steeds in het derde 
elftal voetbalt, samen met o.a. 
Theo van Gastel en Robert Rikken 
(die hebben allebei al de wisselpen 
geschreven). Ik heb ook een tijdje 
getennist bij TV ’De Doornakkers’ 
en in het verleden zelfs nog in de 

zaal gevoetbald samen met Edwald 
in 1 team.

Op dit moment begeleid ik al sinds 
ruim twintig jaar een middag in de 
week een jongen met een geeste-
lijke beperking. Dit doe ik met heel 
veel plezier. We gingen vaak naar 
de dorpswerkplaats in Nuenen, nu 
doen we elders nog steeds samen 
klusjes. Ook ga ik wel eens naar 
hem bij het korfbal kijken. Ik ben de 
laatste jaren regelmatig te zien op 

de vlooienmarkt op Tweede Pink-
sterdag op ’t Hofke. Dan ben ik bij 
Ellie en Peter van de Griendt op het 
binnenterrein te vinden. Daar heb 
ik een kraam met mijn uitgestalde 
goed. Soms lukt het mij zelfs iets te 
verkopen. Verder fiets en wandel ik 
nog graag samen met mijn vrouw 
door het mooie Tongelre. Tot zover 
in het kort mijn verhaal.

Ik wil nu de wisselpen doorgeven aan 
Ans Bouwmeester.

An en Piet tijdens de braderie op ’t Hofke, links Ellie van de Griendt

Piet met zijn zonen Patrick en Edward op het Siscapad
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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



In Memoriam
Ted Jansen

Tongelrese troubadour overleden
Op 4 februari jl. is op 92 jarige leeftijd de Tongelrese troubadour 
Ted Jansen overleden. Hij voetbalde bij de Spechten en maakte 
muziek bij Devroza (De vrolijke zandstraaters). Hij heeft veel 
gezongen met zijn zus Jopie de Win-Jansen en samen hebben ze 
zelfs een plaat uitgebracht. Hij speelde bij het cabaretgezelschap 
de Zonnekanters in Geldrop en in 2006 zong hij samen met Tonny 
van den Boomen het Tongelres volkslied bij ’t Wasven. Onlangs 
werd Ted nog in het zonnetje gezet door Sinterklaasvereniging Sint 
Martinus vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap. Hij was getrouwd 
met Martha Schoenmakers en woonde ruim 60 jaar op ’t Hofke. 
Hierna is hij verhuisd naar Berckelhof.
De redactie.
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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

Wij willen u bedanken voor 
uw bezoek aan onze winkel 

en wensen u alvast 
fijne Paasdagen toe!

Op dinsdag 3 april 
zijn wij gesloten.



Tuintip van maart
Start van de lente
Door Jeroen Soontiëns

Voor de tuinier begint het voorjaar op 1 maart. Ook al 
vriest het nog dat het kraakt, het begint weer te kriebe-
len om in de tuin aan het werk te gaan. De tuin komt 
langzaam weer tot leven en de eerste bloemen komen 
boven de grond. Aan de slag!

Het gazon
Begin maart is het nog te vroeg om het gazon te 
verticuteren. Zeker als de temperatuur nog laag is, is 
de groeikracht van het gras gering. Bij het verticuteren 
wordt het mos in het gazon verwijderd, maar worden 
de wortels van het gras ook beschadigd. Het is goed 
als het gras snel weer aan kan groeien, dus wacht met 
verticuteren tenminste tot eind maart en wat hogere 
temperaturen. U kunt wel alvast kalk strooien, mocht 
u dit in het najaar nog niet hebben gedaan. Daarmee 
blijft de zuurgraad van de bodem op peil. Het gazon 
bemesten kan vanaf tweede helft van maart.

Rozen snoeien
Als de kans op een winterse periode voorbij is, kunnen 
de rozen worden gesnoeid. Het snoeien wordt tot na de 
winter uitgesteld, om vorstschade aan gesnoeide tak-
ken te voorkomen. Struikrozen worden tot 10-15 cm 
boven de grond teruggesnoeid. Klimrozen worden niet 
teruggesnoeid, maar de hoofdtakken blijven behouden. 
Alleen de zijscheuten worden ingekort en zwakke tak-

ken worden weggehaald. Van stamrozen wordt alleen 
de kroon kort teruggesnoeid. 

Aanplant van hagen
Maart is nog de laatste gelegenheid om voor het 
groeiseizoen een haag te planten. De meeste haagplan-
ten zijn nu nog in winterrust en kunnen goed worden 
overgeplant. Verbeter de grond bij het aanplanten met 
tuincompost en bodemverbeteraars. Besteed er aan-
dacht aan want daardoor maken de planten een goede 
start en heeft u minder kans op uitval.

Border aanplanten
Ook voor de aanplant en renovatie van een border is 
dit een hele goede tijd. Bestaande vaste planten kunt u 
nu scheuren en opnieuw aanplanten, voorzien van wat 
compost. Nieuwe planten kunnen ongestoord worte-
len en zijn daardoor in de zomer beter bestand tegen 
droogte.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Zwarte Zwaan
Zingt de zwarte zwaan een aria
dan duurt die nooit erg lang
na twee biertjes van Bavaria
wordt het al snel zijn… Zwanenzang.

Begijnenhofgesprekken

Lezing en gesprek met Ernst 
Hirsch Balin.
Onderwerp: Hoop in benarde 
tijden.
Op zondag 18 maart van 10.30 
tot 12.30 uur in De Herberg 
op het terrein van Eckartdal, 
Nuenenseweg 1, 5632 KB 
Eindhoven. 
De toegang is gratis, u kunt 
bijdragen in de kosten, 

die zijn rond €5,- p/p.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een route 
beschrijving 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.
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op d’n Hoek (deel 3)

Het kan inmiddels niemand ont-
gaan zijn dat er op deze plaats, hoek 
Muschbergweg - ’t Hofke, nieuwe 
huizen gebouwd worden. Na het 
kunstenaarsechtpaar Goddefroy, 
dat vroeger op deze plek woonde, 
gaan we het in dit deel hebben over 
de buren, transportbedrijf Manders. 
Vanaf 1950 was dat bedrijf in de 
Muschbergweg gevestigd, daarvoor 
op ’t Hofke nummer 40, naast het 
winkeltje van Kuypers. Manders 
kocht de boerderij aan de Musch-
bergweg van Rijkers en bouwde, 
met uitzondering van het woon-
gedeelte, het pand om tot garage. 
Daarna werd het een café, vervol-
gens een barbecuerestaurant totdat 
een brand in 2006 het gebouw 
volledig in de as legde. Het trans-
portbedrijf was ondertussen al lang 
verhuisd naar Nuenen. Nu heeft dit 
bedrijf zich op de Spaarpot in Gel-
drop ontwikkeld tot een gigantische 
onderneming. Op een koude maan-
dagmorgen gaan we een praatje 
maken met eigenaar Tinie. 

„Kom we gaan boven zitten, in het 
kantoor,” stelt de inmiddels 66-ja-

rige met grijze haardos uitgeruste 
directeur voor. Vanuit zijn kantoor 
heeft Tinie een perfect zicht over 
het enorme complex; zoals een 
Romeinse keizer die over zijn arena 
uitkijkt. Op de vensterbak en kasten 
de foto’s van zijn vrouw Ellen, de 
drie kinderen en de zeven kleinkin-
deren. Hij is er zichtbaar trots op. 

Drie jaar was Tinie, toen zijn vader 
overleed. Moeder bleef achter met 
negen kinderen. „Om die reden 

kreeg onze Albert toestemming zijn 
rijbewijs vervroegd te halen zodat 
hij het gezin mee kon helpen te on-
derhouden. Ikzelf heb mijn rijbewijs 
gehaald in een Opel Blitz. Om deze 
pick-up truck voor een echte vracht-
wagen te laten doorgaan, legde de 
rijschoolhouder er een blok beton 
op. Zo ging dat in die tijd. 
Samen met onze Gerrit en later mijn 
jongste broer Hans runden we het 
transportbedrijf. We vervoerden van 
alles, van Philips producten tot vee.
Als we naar een veemarkt moesten, 
betekende dit vroeg opstaan, tus-
sen drie en vier uur ’s morgens. De 
markt begon immers om zes uur. 
Soms moesten we de boer nog wak-
ker maken of de koeien uit de wei 
vangen. Omdat we een dubbele ca-
bine hadden kon hij dan meerijden. 
Vee dat niet verkocht werd, moest ’s 
middags weer terug. Het was hard 
werken maar we deden het graag. 
Wel gingen we regelmatig, in te-
genstelling tot vele gezinnen in die 
tijd, met ons allen op vakantie naar 
zee. Ook ons moeder ging mee. 
De oplegger werd dan ingericht als 
vakantiehuisje. Ik zie die rij bedjes 
nog staan.” 

Gerrit kreeg er op een gegeven mo-
ment genoeg van en begon zijn café 
Het Wapen van Tongelre. Moeke 
Manders, zelf dochter van een 
Gerwense caféhouder, zag dit wel 
zitten. Maar over dit roemruchte 
café hebben we het in een volgende 
aflevering. 
Met de komst van het café verhuis-
den Tinie en Hans naar Nuenen. 
Uiteindelijk scheidden hun wegen 
en zijn ze ieder apart verder gegaan. 
Hans ging door onder de naam 
Manders-Bannenberg Transport. 
Tinie koopt als Nuenen te klein 
wordt enkele kavels op de Spaarpot 

„Jammer dat ons vader dit nooit 
heeft kunnen zien”

Transportbedijf aan ’t Hofke nummer 40

Tinie Manders
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in Geldrop en plaatst er ook lood-
sen voor de opslag van goederen. 
„Sindsdien is het alleen maar groter 
geworden. We zitten ook al een 
tijd aan de westelijke kant van de 
Nuenenseweg.”

Heeft de crisis van 2007-2008 bij 
jullie niet hard toegeslagen?
„Nee dat viel mee. Wel gingen we 
terug van vijftig naar veertig vracht-
wagens en ontslag voor enkele 
chauffeurs was onvermijdelijk. Door 
goed te investeren probeerde ik te 
voorkomen dat de gevolgen van 
zo’n economische terugval ramp-
zalig zouden uitpakken en dat is 
me aardig gelukt. Maar omgekeerd, 
probeer nu maar eens aan chauf-
feurs te komen.”

Dan komt Eveline, de jongste doch-
ter binnen: Of ze nog foto’s van het 
transportbedrijf in vroeger tijden op 
haar smartphone heeft staan. Tinie 

is er met zijn „dikke vingers” niet 
zo handig in, geeft hij toe. Zij gaat 
straks met broer Frank het bedrijf 
overnemen. „Ik ben nu zesenzes-
tig en ondertussen al veertig jaar 
getrouwd met Ellen. Het wordt tijd 
om de zaken uit handen te geven, 
maar wel geleidelijk aan. Transport-
bedrijf Manders bestaat al meer dan 
tachtig jaar en het voortbestaan lijkt 
hiermee dus gewaarborgd. Boven-
dien is mijn oudste dochter met 
nieuwbouw bezig voor haar eigen 
expeditiebedrijf in Schoonhoven.”

Tot slot leidt de ondernemer van het 
jaar van Geldrop-Mierlo ons over 
het enorme complex. De reusach-
tige opslagloodsen, de kantoren, 
de laad- en loskades zijn indruk-
wekkend. Regeren is vooruitzien. 
Wellicht een goedkoop cliché, maar 
daarom niet minder waar. 
„We hebben een eigen tanksta-
tion, een wasstraat en met panelen 

voorzien we in onze eigen stroom. 
Op de platte daken aan de overkant 
komen ook zonnepanelen. Een 
enorme oppervlakte die stroom gaat 
leveren aan particuliere bedrijven op 
de Spaarpot. En jawel, onze eerste 
elektrische truck is in aantocht, 
misschien al in augustus. Jammer 
dat ons vader dit alles nooit heeft 
kunnen zien.”

Met een ferme handdruk nemen 
we afscheid van Tinie Manders, een 
groot en verstandig ondernemer 
met een vooruitziende blik, maar 
ook een aimabel man, die met een 
beetje weemoed maar vooral met 
veel plezier herinneringen ophaalt 
uit zijn jeugd in de Muschbergweg. 
Daar op d’n hoek waar eens de 
motoren van die machtige Magi-
rus trucks ronkten en waar dus nu 
gebouwd wordt. 

Paul Brans, Jan Swinkels, Jos Rovers

Tinie Manders voor zijn Magirus truck De trucks die er tegenwoordig rijden

De daken en dakkapellen zitter erop
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PAGELAAN 7 • 5641 CB EINDHOVEN • 040-2813679 • WWW.TRADITIONS.NL 

BUITEN SPORTEN OP MAAT

WWW.SYBOBUITENSPORTENOPMAAT.NL

ADVIES OVER VOEDING
VITAAL OUD WORDEN
VITAMINE D OPDOEN

KILOOTJE(S) ERAF
VRIJHEID BUITEN
ENERGIE OPDOEN

Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 
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Dit allemaal door de kracht  
van je eigen lichaam. 
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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 ze aan, of ruilde de 
nestjes die hij dubbel had met zijn 
schildersvrienden. 
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 
Van Gogh’, gaan we dat eens nader 
bekijken.

De wielewaal (Oriolus oriolus)
Kom mee naar buiten….
De wielewaal is een vogel die je 
meestal wel hoort maar niet ziet. 
Zijn zang is een soort gejodel, zoiets 
als: tudeldi-jo.
De wielewaal is fel geel met zwart 
en een lichtrode snavel en net zo 
groot als een merel. 
Het is werkelijk een tropische ver-
rassing met die felle kleuren, maar 
ondanks dat, toch een geweldige 
camouflage als je omhoog kijkt. 
Wie kent niet het wandellied: Komt 
mee naar buiten allemaal, dan zoe-
ken wij de wielewaal.
Dit lied was in de tijd van Vincent 
van Gogh nog niet bekend. Het 

is pas in 1927 geschreven door 
Andries Hartsuiker. Wie dáár geen 
goeie zin van krijgt...

Mantelzorg bij vogels?
Een wielewaal is een vogel van 
hoog in de boomkruinen, waar deze 
insecten en rupsen eet.
Het nest maken ze hangend verwe-
ven in een takvork en leggen gemid-
deld 4 wit gestippelde eieren.
Deze zeldzame broedvogel brengt 
meestal maar één legsel groot. Het 
bijzondere is dat ze ook nog eens 

doen aan mantelzorg. De jongen 
van het vorige jaar helpen mee met 
het uitbroeden en groot brengen 
van de nieuwe generatie, vooral als 
er grotere afstanden moeten worden 
afgelegd om voedsel te vinden. 

Een vogel van het loofbos
De wielewaal is een trekvogel die 
’s winters in Afrika overwintert.
In de tijd van Vincent is waarschijn-
lijk één van de jongens in een boom 
geklommen om het nest eruit te 
snijden voor de kunstenaar. Zelf zag 
ik het Van Gogh niet doen.
Dit bracht voor de jongens zeker 
meer op dan één dubbeltje. De wie-
lewaal was een algemene broedvogel 
in ons Dommeldal. Het gebied rond 
de molen van Coll is nog steeds een 
gebied van wilgen, populieren en 
elzen. Een echt broekbosgebied wat 
zeker geschikt is voor de wielewaal.

Kees van Grevenbroek

nesten van
Vincent van Gogh

Rechts het nest van de wielewaal

De wielewaal. Foto: Loek Ketelaars



Op 25 februari is met een feestelijke 
start buslijn 55 (Pagelaan - Stati-
onsweg) weer in dienst genomen. 
Het is nu een kleine bus, geschikt 
voor 8 passagiers. 

Dankzij de vasthoudendheid van 
diverse bewoners van de wijk en 
wethouder Jannie Visscher heeft de 
gemeente besloten geld vrij te ma-
ken om lijn 55 weer te laten rijden. 
Door wethouder Jannie Visscher 
werd op de halte Pagelaan onder-
streept dat het belangrijk is om je 
als gemeenschap sterk te maken om 
iets gedaan te krijgen. 
Het resultaat is te zien bij buslijn 
55. Om 11.30 uur werd met een 
volle bus de rit gereden naar het 

station. Op het Oude Raadhuis was 
er koffie met gebak voor de geno-
digden. Toen de bus weer terug 
was, hebben de passagiers ook kun-
nen genieten van koffie met gebak. 

De wethouder en enkele ambte-
naren en vertegenwoordigers van 
Connexxion hebben ook nog diverse 
vragen over de nieuwe dienstrege-
ling kunnen beantwoorden. 
Het zal aan de gebruikers van de 
bus liggen of deze dienst na een 
eerste jaar nog verlengd kan wor-
den. Hiervoor moet er voldoende 
belangstelling zijn. 
Dus, ga met de bus! 

Niek van Dijk 

Buslijn 55 is terug (maar iets kleiner)

Vanaf de Pagelaan naar de Stationsweg

Eindhoven, Pagelaan 09:00 11:30 14:00 16:30

Eindhoven, Citroenvlinderlaan 09:01 11:31 14:01 16:31

Eindhoven, Merckthoef 09:02 11:32 14:02 16:32

Eindhoven, Locomotiefstraat 09:03 11:33 14:03 16:33

Eindhoven, Generaal Bothastraat 09:04 11:34 14:04 16:34

Eindhoven, Poeijersstraat 09:05 11:35 14:05 16:35

Eindhoven, Kievitlaan 09:07 11:37 14:07 16:37

Eindhoven, Uiverlaan 09:08 11:38 14:08 16:38

Eindhoven, Dommelhoef 09:09 11:39 14:09 16:39

Eindhoven, Stationsweg 09:11 11:41 14:11 16:41

Vanaf de Stationsweg naar de Pagelaan

Eindhoven, Stationsweg 09:11 11:41 14:11 16:41

Eindhoven, Dommelhoef 09:13 11:43 14:13 16:43

Eindhoven, Uiverlaan 09:14 11:44 14:14 16:44

Eindhoven, Kievitlaan 09:15 11:45 14:15 16:45

Eindhoven, Poeijersstraat 09:17 11:47 14:17 16:47

Eindhoven, Generaal Bothastraat 09:18 11:48 14:18 16:48

Eindhoven, Locomotiefstraat 09:19 11:49 14:19 16:49

Eindhoven, Pagelaan 09:22 11:52 14:22 16:52

Alle bussen op deze lijn zijn toegankelijk voor reizigers met rolstoel, rollator of kinderwagen.

Laatste info: bij het ter perse gaan van dit blad zijn de tijden bij de 
bushaltes nog niet correct. Hierboven staan de juiste tijden.
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koopman
Van de maand...

Of het nu vriest dat het kraakt, er 
sprake is van een westerstorm of 
we in Eindhoven te maken hebben 
met een hittegolf, van één ding 
ben je altijd zeker: de marktkoop-
lieden staan hun waren aan te prij-
zen op de markten in Eindhoven. 
Extreem weer is geen reden om 
niet te komen. 
Het leven van de koopman is 
integraal verbonden met het weer. 
Hoewel extreem weer gelukkig 
meer uitzondering is dan regel, 
lijkt het de afgelopen tijd wel vaker 
voor te komen. Denk maar even 
terug aan het afgelopen jaar - ik 
haal er even drie voorbeelden uit:
Stel je de extreme kou van de afge-
lopen periode nog maar even voor: 
de groente- en fruitboeren maken 
hun kramen zo goed mogelijk 
dicht om hun handel goed en vers 
te houden. De kou zorgt voor heel 
wat problemen. Warmtekanonnen 
of kachels draaien volop. En als de 

handel bevriest kan de tempera-
tuur ook niet goed zijn voor de 
eigen ledematen. Vele marktkoop-
lieden zijn dik ingepakt met wollen 
sokken en thermo ondergoed.
Of wat denk je van storm en harde 
wind? Bijvoorbeeld de Olienoot 
breng je niet zo snel van zijn stuk; 
de grote robuuste wagen staat als 
een huis. Zelfs bij de laatste storm 
zag je de kraam niet eens wiebe-
len. Maar dat is niet voor iedereen 
zo eenvoudig. Je moet je kraam 
goed verankeren en verzwaren 
om stevig te staan bij storm. Een 
paar weken terug ging de kaasboer 
met zijn wagen bijna de lucht in 
toen een windvlaag onder de klep 
kwam. De takken vlogen je om 
de oren – maar de kooplieden 
stonden er wel, net als hun trouwe 
klanten.
En tenslotte natuurlijk de extreem 
hoge temperaturen afgelopen 
zomer. Waar de koeling van de 

kaasboer of visboer in de winter 
nauwelijks zijn best hoeft te doen, 
draaien deze in de zomer over-
uren. En dat allemaal om de vis, 
kaas en andere bederfelijke waar 
voor de klant zo vers mogelijk te 
houden.
Bestaat er dan zoiets als ultiem 
marktweer? De kooplieden ant-
woorden daar eigenlijk niet een-
duidig op. Zolang het maar droog 
is en de mensen komen. Aan wind 
heeft men een absolute hekel. 
Maar één ding is zeker: weer of 
geen weer, het is altijd marktweer.

’Door weer en wind’
door Anne-Marie Boeren

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

Afscheid Jan van der Molen
Enkele edities terug stond deze 
vrolijke man nog prominent 
uitgelicht als ’koopman van de 
maand’. Na wikken en wegen 
heeft Jan van der Molen echter 
besloten per direct te stoppen 
met al zijn markten. Maar liefst 
35 jaar heeft hij de mensen in 
Eindhoven voorzien van verse 
groenten, maar nu is het tijd voor 
afscheid.
Jan wil al zijn klanten uit Ton-
gelre van harte bedanken voor de 
mooie jaren. 
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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

Een lekker voorgerecht voor het paasdiner 
of lunch, zalmterrine met Dille - Muntsaus

Voor 4 personen

Voor de terrine
* 1 snee wit brood
* 50 ml melk
* 250 gram zalmfilet
* 2 eieren
* 150 ml room
* 1 takje munt
* 1 eetlepel olie voor de vormpjes
* Peper en zout

Voor de saus
* 1 bosje dille
* 1 of 2 takjes munt
* 200 ml room

Garnering
* 4 takjes dille
* 4 kwarteleitjes
* beetje sla

Bereiding
1   Verwarm de oven voor op 180º 

Laat het witbrood weken in de melk. 
Snijd de zalmfilet in kleine blokjes en mix fijn met de 
eieren, de room, de muntblaadjes en het geweekte 
brood. Breng op smaak met peper en zout.

2   Schep het mengsel in de geoliede vormpjes en zet 
deze in een schaal met water (bain-marie). 
Zet de schaal in de voorverwarmde oven en bak deze 
20 minuten.

3   Haal de blaadjes van de munt en blancheer deze 1 
minuut in gezouten kokend water. Koel ze meteen 5 
minuten af in ijswater. Snijd de blaadjes fijn. Snijd de 
dille fijn en bewaar een paar takjes voor de garnering. 
Klop de room en meng deze met de dille en munt en 
breng op smaak met peper en zout, eventueel met 
een lepeltje mayonaise.

4   Stort de terrine op een mooi bordje en lepel er een 
beetje saus overheen. 
Ook een beetje saus op het bord en garneer met een 
takje dille, kwarteleitje en een beetje sla.

Lekker met geroosterd brood of stokbrood.
De terrines kunnen lauw of koud gegeten worden.

Geniet van dit voorgerecht.
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

de Tongelrese
Keuken
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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:

’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764
WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL

een hoofd vol! 
Luchtige lokken

dit wordt werkelijkheid met een prachtige haarverlenging en/of 
volume van onze wefts of extensions. de techniek die we gebruiken
 is ook geschikt voor dun, fijn haar, het zit namelijk plat tegen het 
hoofd. het haar blijft 2 maanden zitten en is 10 maanden 
herbruikbaar. van der heijden kappers kiest alleen voor 
onbehandeld 100% natuurlijk haar. deze door ons zorgvuldig 
uitgeselecteerden double drawn Remy haar Wefts zijn van 
sublieme kwaliteit (geen klit, geen pluis, geen kleurverlies).

De trendy en mode bewuste vrouw van 
vandaag kiest dan ook voor een 
zorgeloos draagcomfort 
met Royalty Hairextensions.

om te dansen, sporten, flirten, shoppen en chillen!

donderdagavond TOT20.00 uur
OPEN!



Tongelre heeft zijn
Eigen buurthelden

Het eerste onderdeel wat op het 
trainingsprogramma staat voor 
onze ’BUURTHELDEN’ is boot-
camp. Het staat zelfs meerdere 
keren op het programma, dus lijkt 
het mij belangrijk.
Wat is bootcamp? Ik google maar 
even. En vervolgens vertelt Wikipe-
dia mij:
„Bootcamp is van origine een 
spierversterkende trainingsmethode 
die door het Amerikaanse leger in 
bezette gebieden werd uitgevoerd. 
Soldaten werden op zeer intensieve 
wijze in korte tijd getraind met het 
materiaal wat daar op dat moment 
voor handen was. Het doel was op 
een zo efficiënt mogelijke manier, 
snel resultaat te boeken. In 1999 
is deze trend overgewaaid naar Eu-
ropa en zeer populair geworden.”
Dus gaan onze BUURTHELDEN de 
eerste middag onder begeleiding 
van Ralf de Graaff, een sportdes-

kundige van de politie, naar het 
park achter het Karregat.
En dan krijgen ze inderdaad een 
bootcamp.
Eerst even een paar rondjes hard-
lopen om de spieren op te warmen. 
Vervolgens lopen ze op handen en 
voeten een forse afstand. De een 
gaat het wat beter af dan de ander, 
maar fanatiek zijn ze.
Op handen en voeten lopen, lukt 
het u nog? Kunt u het nog? Een 
aantal rondjes lopen met de knieën 
zo hoog mogelijk optrekken? Onze 
BUURTHELDEN wel. 
En opdrukken natuurlijk. Wie 
houdt het het langst vol? Ralf weet 
ze flink te motiveren en onvermoeid 
gaan onze BUURTHELDEN door. 
Na een korte pauze, waarin de 
klaarstaande doppers een belang-
rijke functie hebben, gaan ze verder.
De BUURTHELDEN-dopper kwam 
meteen goed van pas.

Onderstaande foto’s geven een 
goede indruk hoe onze BUURT-
HELDEN ruim een uur lang serieus 
gewerkt hebben, onder deskundige 
leiding, aan hun conditie. Natuurlijk 
was het ook bij tijd en wijlen lachen, 
gieren en brullen.
Rekken en strekken, roeibootje goed 
voor de buikspieren, de kruiwagen 
ook van alle tijden.
Bij thuiskomst was wellicht niet 
iedere ouder even blij, maar ik denk 
dat onderstaande foto alles zegt 
over fanatiek, enthousiast en gemo-
tiveerd zijn. Sorry moeders.

Marga Baeten

Onze BUURTHELDEN gaan op 
bootcamp!

De dopper kwam meteen goed van pas.

Rekken en strekkenLopen op handen en voeten
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Tongelrese
Natuurwijzer

Vorig jaar februari ben ik met mijn 
natuurvriend Evert op pad geweest 
om te kijken of er bevers nabij Coll 
tot Geldrop in de Kleine Dommel 
zouden voorkomen. Na een och-
tend struinen langs de beek, had-
den we dáár geen sporen van ge-
vonden. Het dichtstbijzijnde spoor 
van de bever was achter Landgoed 
Soeterbeek bij de Kosmoslaan en 
die sporen vonden we tot en met 
de Vaartbroekse beemden, dus 
stroomafwaarts.  
In dit stroomgebied van de Dom-
mel staan heel veel wilgen, het 
hoofdvoedsel van dit geweldige 
knaagdier. We vonden plaatsen 
waar hele stukken wilgen waren 
afgeknaagd en de takken waren 
allemaal verdwenen. Waarschijn-
lijk dus meegenomen naar hun 
burcht.  

En een burcht heeft er ergens 
gezeten, want afgelopen zomer 
was er een hele familie te spot-
ten. Vader, moeder en 4 jongen. 
Ze haalden de krant en menig 
nieuwsgierige natuurliefhebber 

heeft de beverfamilie kunnen 
bekijken. 
Maar het speuren gaat door. Komt 
de bever nu ook op Tongelres 
grondgebied voor? Dat is de vraag. 
Het is eind januari 2018 en we 
gaan weer op pad. 
 
Ik verwacht eigenlijk wel dat dit 
jaar de bever de Kleine Dommel 
zal koloniseren. 
Maar we starten eerst bij de Dom-
mel ter hoogte van de atletiekbaan 
en lopen richting Woensel via 
Eckartdal. 
De eerste knaag- en schilsporen 
vinden we bij het Wasvenpad aan 
de dode gracht. Een grensgeval. 
In een flits zagen we ook nog een 
mooi ijsvogeltje wegvliegen met 
een visje in zijn bek. 
Onderweg zwom er een flinke 
groep wintertalingen (dat is een 
eendensoort) en we mochten van 
aardig dichtbij genieten van een 
prachtig mannetjessperwer in het 
winterzonnetje, zittend op een tak. 
Dat zijn dan de leuke dingen die 
je, als je op onderzoek gaat, er 

gewoon gratis bijkrijgt. 
We zijn gelopen tot de Sterren-
laan. Duidelijke sporen hebben 
verder nog niet kunnen bevestigen 
dat de bever daar echt actief is 
geweest. Er waren dus wel lichte 
schilsporen. 

Twee weken later zijn Evert en 
ondergetekende, op een andere 
dag apart van elkaar, het stuk 
gaan lopen vanaf Eckart richting 
Wolvendijk. 
Daar hebben we op één plek 
toch ook al schil- en vraatsporen 
gevonden. Hetgeen betekent dat er 
al een bever op Tongelres grond-
gebied de Kleine Dommel aan het 
verkennen is, natuurlijk om te kij-
ken of er in Tongelre ook een goed 
habitat is voor de beverfamilie. We 
zijn benieuwd.  
De tijd zal het leren! Wordt ver-
volgd.

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek

Sporen van de beverDe bever
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momenten met
Hart, ziel en handen

Ik zit zomaar wat te lezen en in me-
zelf te filosoferen. Enkele gedachten 
of vragen houden mij en misschien 
ook jou in de greep.
Waaronder deze gedachte die staat 
als een huis: „Een mens is pas 
mens onder andere mensen”. Een 
gezin, een familie, een klas, club, 
vereniging of kerkgemeenschap enz. 
bestaat niet uit zomaar een aantal 
losse individuen, die toevallig elkaar 
treffen. Zij bestaan uit personen die 
vanuit dezelfde waarden denken en 
voelen, dezelfde doelen voor ogen 
hebben. Bijvoorbeeld, omdat we 
voor elkaar zorg willen dragen, of 
samen willen sporten.
Tegenwoordig zien we dat vaak an-
ders: De wens van het individu staat 
steeds meer centraal. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend geworden, dat het 
ons misschien niet meer opvalt. De 
vrijheid van het individu en daaruit 
voortvloeiend zijn wensen, stellen 
we boven het belang van de groep. 
Kijk maar eens: het is bv. steeds 
moeilijker om aan vrijwilligers te 
komen.
„Een mens is pas een mens tussen 
andere mensen”. Wij dreigen dit te 

vergeten en draaien deze stelling - 
als het ons uitkomt - vaak om in: 
„Een mens is een mens wanneer hij 
volkomen vrij is”. Ondanks andere 
mensen dus. „Elkaar helpen tot het 
einde” hoeft dan niet meer. Sterker 
nog, het zou wel eens gezien 
kunnen worden als ongewenste 
bemoeizucht.
Dan komt bij mij de uitzending 
van Nieuwsuur van ruim een jaar 
geleden naar voren waarin Alexan-
der Pechthold zijn mening gaf over 
„voltooid leven”.

Het begrip zelf roept al vele vragen 
op: ’voltooid’ duidt op iets dat af 
is, dat klaar is, terwijl ’leven’ een 
woord is dat dynamiek inhoudt, of 
op zijn minst toekomst en bewe-
ging.
In mijn zoektocht kan ik alleen 
maar vragen stellen:
Kun je wel spreken van voltooid 
leven, of is ’leven’ zonder meer 
onvoltooid?
Wanneer zou je leven dan voltooid 
zijn?
Mag ik ingrijpen in het beëindigen 
van mijn leven, omdat ik vind dat 

mijn leven voltooid is?
Als ik zou ingrijpen in het beëin-
digen van mijn leven, doe ik dat 
dan in volle vrijheid of speelt mijn 
omgeving óók een rol?
Hoe voelen ouderen zich bij het val-
len van de term „voltooid leven”? 
Is mijn laatste levensfase dan niet 
meer de moeite waard of doet die 
levensfase er feitelijk niet meer toe?
Voor- en tegenstanders te over.
Een voorstander, redenerend vanuit 
de hoogste vrijheid van de mens, 
kan zeggen: Ik bepaal zelf op welk 
moment ik mijn leven wil beëindi-
gen.
Een tegenstander zegt: „Bied geen 
hulp om het leven van een ander te 
beëindigen, maar wees zorgzaam en 
nabij voor mensen die het einde van 
hun leven zien naderen.”

Een paar gedachten tot slot: Als 
sterven bij het leven hoort, is het 
leven pas voltooid als men gestor-
ven is, niet eerder.
Er is geen leven zonder pijn, geen 
leven zonder verlies, geen leven 
zonder beperking, zonder oud 
worden. Zelden verloopt het leven 
aangenaam en soepel.

(Vrij naar woorden van Theo 
Swinkels, Leo Le Large en De Roerom)

Wanneer is mijn onvoltooide leven 
voltooid?
Door Wim van de Wiel

Begin VoltooidOntwikkeling
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nieuws van de
Basisscholen

Samenwerking tussen Basisschool 
de Boog en ’t Oude Raadhuis.
Basisschool de Boog en het Oude 
Raadhuis willen gebruik gaan ma-
ken van elkaars kwaliteiten.
Om dit te kunnen realiseren moet 
je elkaar eerst beter leren kennen. 
Een aantal medewerkers van basis-
school de Boog is in december op 
bezoek geweest bij het Oude Raad-

huis. En op 8 februari jl. waren alle 
vrijwilligers van het Raadhuis uit-
genodigd voor een koffie-uurtje bij 
de Boog. Ze hebben een rondleiding 
gekregen, kinderen hebben verteld 
over hoe wij werken op onze school 
en samen hebben nagedacht over 
hoe we deze samenwerking willen 
vormgeven. Voor veel vrijwilligers 
was het al een tijdje geleden dat ze 
op een basisschool geweest zijn. 
We hebben ze dan ook laten zien 
met welke onderwijsontwikkelingen 
wij bezig zijn. Het onderwijs van de 
toekomst richt zich naast kennis, 
ook op vaardigheden. Wij leren 
de kinderen onder andere creatief 
denken, zichzelf presenteren, kri-
tisch denken, probleem oplossend 
handelen en samenwerken.
In de praktijk leren de kinderen van 
de bovenbouw op dit moment onder 
andere schaken, programmeren met 
de computer, legorobots program-
meren en ze krijgen opdrachten 
om problemen uit de dagelijkse 
praktijk op te lossen. Daarbij staan 

het proces en de samenwerking 
centraal. Ook de jongere kinderen 
mogen dagelijks experimenteren, 
onderzoeken en vanuit betrokken-
heid leren met en van elkaar. 
Een aantal vrijwilligers heeft al 
aangeboden ons hier te willen on-
dersteunen. Wij zijn er dan ook heel 
blij mee en vertrouwen erop dat dit 
tot een hele mooie samenwerking 
gaat komen.
 
Groetjes 
Susanne Nagelmaeker
basisschool de Boog

COnTACT
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
Email: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl

Samenwerking tussen basisschool 
de Boog en ’t Oude Raadhuis

Uitleg onder het genot van een bekertje koffie

Rondleiding door groep 7 Kennismaking met de voorzitter Een goed luisterend oor
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In de maanden december en januari 
hebben de groepen 
5 t/m 8 van de Boog meegedaan 
met het project Reflection Day. Het 
gaat er bij Reflection Day om dat 
je opvalt in het verkeer door een 
reflecterend hesje te dragen. Leer-
krachten, ouders, sportclubs e.d. 
konden de kinderen met hesje fo-
tograferen. Degenen met de meeste 
foto’s maakten kans op een prijs, 
een cheque van 50 euro. 

Maandag 26 februari was de 
prijsuitreiking op een andere basis-
school. De prijswinnaars (4 in to-
taal) mochten samen met juf Karin 
de prijs in ontvangst nemen. Groep 
7 heeft ook nog een cursus ’segway 
rijden’ gewonnen.
We zijn enorm trots op onze win-
naars. Goed gedaan!

Team de Boog

Heemschut uit zorgen over 
trage aanwijzing weder
opbouwmonumenten

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is blij met de 
deze week toegekende rijksmonumentale status voor 
het Evoluon in Eindhoven, maar is bezorgd over de 
snelheid waarmee op dit moment belangrijke weder-
opbouwmonumenten worden beschermd. Dit kan en 
moet sneller. 
Het Evoluon in Eindhoven is door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, namens de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van 
Engelshoven, op 21 februari aangewezen als rijks-
monument. De ’Vliegende schotel’ is een icoon uit 
de wederopbouwperiode (1940-1965) en is nu via de 
rijksmonumentale status beschermd. 
„Het Evoluon hebben wij in 2007 al genoemd als 
icoon. Vervolgens is dit monument in 2013 geplaatst 
op de lijst ’Beschermingsprogramma wederopbouw 
1959-1965’. Toen is ook al besloten dat alle 90 
gebouwen op die lijst rijksmonumenten moeten 
worden. Helaas is een groot deel nog steeds geen of-
ficieel monument”, aldus Heemschutdirecteur Karel 
Loeff.  Heemschut roept de minister dan ook op om 

de rest van de lijst sneller te beschermen. In Ne-
derland wordt de term wederopbouw gebruikt voor 
architectuur en woonuitbreidingen na de Tweede 
Wereldoorlog tot 1965. Kenmerkend voor deze tijd is 
het experimenteren met een industriële aanpak van 
het bouwen. Heemschut zet zich al lange tijd in voor 
waardering en bescherming van gebouwen uit deze 
periode. 

Heemschut
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet 
zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het 
behoud van cultureel erfgoed. Als erfgoedvereniging 
zetten we ons in voor de bescherming van waar-
devolle objecten en gebieden. Van een bedreigde 
theekoepel tot de verrommeling van Nederland, 
bijvoorbeeld langs de snelwegen. Dit werk doen we 
met de inzet van vrijwilligers.
 

Prijsuitreiking Reflection Day

Steunpunt voor 
uitkeringsgerechtigden
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft 
informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken 
heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 
of bijstand. Er wordt spreekuur gehouden van maan-
dag t/m donderdag (9.30 uur tot 12.30 uur) aan de 
Kempensebaan 80 te Eindhoven. Iedereen die hiervan 

gebruik wil maken wordt verzocht een afspraak te ma-
ken via het telefoonnummer 040-2455300. 
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke 
organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. 
Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan de geboden 
hulp.

Meer informatie kunt u lezen op de website: 
www.steunpuntuitkeringen.nl.
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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  
wandelen: 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  

aanwezig 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  
kaarten of een ander spel te doen.

Zoek je 
contact?

Bel of mail 
ons!

wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

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

Geef je 
snel op, 

Want vol 
is vol!

Paasbrunch
2e Paasdag 2 april van 11.30 tot 14.00 uur.
Kosten € 6,50. Aanmelden kan tot 25 maart. Dit kan 
van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur, 
bij ’t Oude Raadhuis ’t Hofke 15, 
of telefonisch 040-2811737.
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Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 16 maart 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. 
’Lion’ (2016) –6 Oscar nominaties– vertelt het 
waargebeurde verhaal van het 5-jarig Indiase jongetje 
Saroo dat per ongeluk verdwaalt in de straten van 
Calcutta, duizenden kilometers van huis en met een 
andere taal. Na een strijd om te overleven als straat-
kind wordt hij geadopteerd door een Australisch echt-
paar. 25 Jaar later gaat hij op zoek naar zijn verloren 
familie, slechts gewapend met Google Earth en zijn 
vroegste jeugdherinneringen. 
Noteer ook de volgende data voor een gezellige 
avond: 20 april, 18 mei en 15 juni.
Koffie of thee € 1,00. Overige consumpties volgens 
de consumptielijst.

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

KOM JE OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

Muziek- en kletsavond
Vrijdagavond 6 april
Enkele keren per jaar maak je zelf uit welke mu-
ziek de dj draait. Uit de miljoenen beschikbare 
nummers moet je wel een keuze kunnen maken. 
De entree is gratis evenals de hapjes. 
Kortom goeie buurt en je eigen muziek. 
We beginnen om 20.30 uur.

vraag 
naar je eigen

Favoriete
muziek!

Gezellige avond met film in april
Op vrijdagavond 20 april organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de film ’The King’s Speech’

schrijf dit 
vast in je
Agenda!

ZET In UW AGEnDA!
We gaan weer wandelen tijdens de avondwandel-
vierdaagse en wel van 14 tot en met 17 mei 2018.
Zet de wandelschoenen klaar en 
smeer de kuiten. Tot 14 mei.

Marianne Kommers en Fransje Rovers.
Organisatie Avondwandelvierdaagse.
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activiteiten bij Orka
Saloon Orka!
Via de klapdeuren kwam je Saloon Orka binnen. Met 
een oude stal op de achtergrond, inclusief hooibalen en 
de pelpinda’s op tafel (en op de grond)….een heerlijke 
Country en Blues muziekavond. Heerlijke beelden 
en muziek van helden als Johnny Cash en Stevie Ray 
Vaughn…De tweede muziekavond bij Orka Country & 
Blues was weer gezellig!
Dat muziek verbindt, dat bleek wel weer. 

2e Paasdag de paastocht in het park
Maandag 2 april 2e Paasdag de paastocht in het park, 
op zoek naar de familie paashaas.

Is de familie Paashaas in het park?
Wanneer? Maandag 2 april (2e Paasdag).
Waar? Verzamelen bij Orka activiteitencentrum, 
Broek akkerseweg 1.
Hoe laat? Vanaf 11.00 uur verzamelen en om 13.00 
uur is het afgelopen.
Voor wie? Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

Om 11.00 uur verzamelen we bij Orka (neem je kaartje 
mee!). Daar krijg je informatie om de familie Paashaas 
in het park te gaan zoeken. Neem een mandje mee, 
want de familie heeft vast iets lekkers om aan je mee 
te geven. Om 12.15 uur verzamelen we na de tocht 

weer bij Orka, daar maak je kans op een prijs en is voor 
iedereen wat lekkers te drinken!
 
Wil je meedoen? Dan heb je een kaartje nodig. Dit 
moet je van tevoren kopen, het kost € 1,50. 
Waar koop je kaartjes? Bij ’t Karregat op do. 22 en vr. 
23 maart tussen 14.15 en 14.45 uur. Bij De Boog op 
wo. 21 en wo. 28 maart tussen 12.00 en 12.30 uur.
Aan de deur op Laar 8 op di. 27 maart en wo. 28 maart 
tussen 16.00 en 20.00 uur.

We hopen je te zien 2e Paasdag! 
Fijne dagen alvast.

Oproep vrijwilliger financiën
De ’vacature’ staat nog open, dus mocht je zin hebben 
om samen met een andere vrijwilliger van ons de boek-
houding bij te houden, neem dan gerust contact op.
 Of wil je meer informatie? Mail naar info@orkacen-
trum.nl. Neem gerust een kijkje op de nieuwe website 
voor alle activiteiten in Orka: http://www.orkacentrum.
nl. Heb je tips over wat je nog meer wilt weten via de 
website? Mail ze aan info@orkacentrum.nl.

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

Maart 2018

Woensdag 14 maart Cook4U (reeds volgeboekt voor gasten, 
voor jonge koks nog wel plek)

April 2018

Maandag 2 april 11.00-13.30 uur Paastocht door de wijk, 
start bij orka (zie ’Paastocht’)

Zondag 8 april Orka 5 jaar! De hele dag activiteiten 
v.a.11.00 uur (programma volgt)

Woensdag 11 april Cook4U (opgeven mogelijk via 
cook4U.orka@gmail.com)

Zaterdag 14 april Muziek bij Orka van Nederlandse 
bodem (van Anouk tot Hazes, van 
Di-rect tot Toontje Lager).
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Vrijdagavond om half 8 moesten we 
verzamelen bij onze eigen blokhut.
We zijn met auto’s naar Kinrooi 
(België) gegaan waar we een huisje 
midden in het bos hadden gehuurd.
Daar aangekomen hebben we onze 
slaapplaatsen ingericht en vervol-
gens hebben we een cabaretshow 
van Jandino gekeken. Lachen, 
gieren, brullen dus.

Later op de avond hebben we nog 
een kampvuur gestookt en gezellig 
wat bij elkaar gezeten bij het vuur.
De volgende ochtend na het ontbijt 
zijn we naar Weert gegaan waar we 
het spel ’Foute vrienden’ hebben 
gespeeld. Er ontstonden, net zoals 
op de T.V., hele rare situaties. De 

volgende opdrachten moesten bij-
voorbeeld worden uitgevoerd: regel 
een gratis frietje, bel Domino’s en 
vraag het telefoonnummer van New 
Yorker Pizza. 
Na het spel hadden we nog vrije tijd 
waarin iedereen zelf het centrum 
van Weert kon verkennen. Daarna 
hebben we gezamenlijk boodschap-
pen gedaan voor ons moorddiner.
Nadat alle benodigdheden waren 
gekocht zijn we teruggereden naar 
ons huisje. Hier zijn we met z’n al-
len begonnen aan de maaltijd. 
Iedereen wist zijn personage al en 
tijdens het moorddiner moesten we 
door middel van vragen aan andere 
personages of met behulp van de 
aanwijzingen die we kregen probe-
ren te achterhalen: „Wie heeft Greet 
vermoord?”, „Wanneer heeft er een 
feestje plaatsgevonden?”, en „Wat is 
er uit de vrachtwagen gestolen?”
Al met al een moeilijk maar heerlijk 
4-gangen diner met spaghetti 
carbonara, een soort carpaccio, 
pompoensoep en als toetje iets met 
frambozen, yoghurt en slagroom.
We hoeven deze keer niet af te was-
sen want er was tot onze verrassing 
een afwasmachine.
Na het opruimen gingen we ’tv 
show memory’ spelen. Bij iedere 
goede set gingen we een spel doen 
uit de betreffende tv show, zoals 
jongens tegen de meisjes, ik hou 

van Holland, wie ben ik en het beste 
brein van Nederland. Ook deze 
avond hebben we het kampvuur 
weer lekker warm opgestookt. 
De volgende ochtend na het ontbijt 
met gebakken en/of gekookte 
eieren was het tijd voor het gan-
zenbord spel waarbij we ook weer 
diverse opdrachten hebben gedaan 
van actief tot veel denkwerk.
Hierna moest de boel opgeruimd en 
schoongemaakt worden.
Na een gezellig en leuk weekend, 
zijn we na de lunch met broodjes 
knakworst weer vertrokken naar 
Eindhoven. Iedereen bedankt voor 
het geslaagde weekend!

Yvette Dirne
Sherpa Scouting Doornakkers

Sherpa weekend 
26, 27 en 28 januari 2018

COnTACT
Blokhut de wierde (pyramide), 
Urkhovenseweg 27, Eindhoven 
Telefoon: 06 - 53 99 33 85 
(op zaterdagen tussen 10 en 6 uur
naar 040 - 281 12 75)
Email: info@doornakkers.com 
Internet: doornakkers.com
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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



Als je vanuit Vlindertown via de 
voetgangersbrug de Helmondweg 
oversteekt ligt direct rechts Villa 
Roosevelt, de blokhut van scou-
tinggroep Roosevelt. Op zich niets 
bijzonders. Er zijn in Nederland 
meer dan duizend scoutinggroepen 
waarvan vier binnen het bezorg-
gebied van Rond ’t Hofke. Toch is 
dit een bijzondere scoutinggroep, 
omdat deze groep jongeren met 
een handicap in de gelegenheid 
stelt het scoutingspel te spelen. De 
groep telt 35 leden en 30 vrijwil-
ligers en vervult een regiofunctie. 
Wethouder Yasin Torunoglu zou 
daar op woensdag 10 februari een 
kijkje komen nemen, maar tot grote 
verbazing van de vrijwilligers bracht 
Yasin een bijzondere verrassing 
mee. Hij reikte namelijk een waar-
deringssubsidie van € 1000,- uit. 
De waarderingssubsidies worden 
jaarlijks door de gemeente Eind-
hoven toegekend aan buurtinitia-
tieven die positief bijdragen aan de 
leefbaarheid en samenhang in de 
stad. Yasin sprak zijn waardering 
uit voor hetgeen alle vrijwilligers 

doen voor gehandicapte jongeren. 
„Er wordt niet gekeken naar de be-
perking maar naar mogelijkheden” 
aldus de wethouder. Hij maakte de 
vergelijking met de olympische en 
paralympische spelen. De vrijwil-
ligers waren zeer verrast en blij. 
„Het voelt als een lintje voor een 
vereniging” aldus een van de vrijwil-
ligers. Wilt u meer weten over deze 
bijzondere groep of wilt u lid of vrij-
williger worden, kijk dan op www.
scouting-roosevelt.nl.

Een lintje voor een vereniging!

Wethouder Yasin Torunoglu temidden van het team van scouting Roosevelt

COnTACT
Scouting Roosevelt Eindhoven
Oude Muschbergweg 1
5631 AE Eindhoven
Ruud van Acquoij, voorzitter
Email: voorzitter@
scouting-roosevelt.nl
Internet: scouting-roosenvelt.nl

Scouting

Speeltuin Sint Joseph gaat 1 april a.s. weer open

Op zondag 1 april, Eerste Paasdag, gaat speeltuin 
Sint Joseph aan de Sint Josephlaan 1 na de  winter-
stop weer open. Deze zal geopend zijn van 11.00 tot 
14.00 uur. De speeltuin ligt op 5 minuten fietsen 
vanaf ’t Hofke en is een van de grootste speeltuinen 
in Eindhoven en omgeving. Er zijn meer dan 
50 toestellen welke allemaal aan alle wettelijke eisen 
voldoen. De speeltuin is helemaal omheind en er is 
altijd toezicht en dus veilig. De entree bedraagt 
€ 0,50 p.p. maar u kunt ook een gezins-abonnement 
afsluiten voor € 16,00 per jaar. 
Voor meer informatie zie www.sintjosephspeel-
tuin.nl  of bel. 040-2812292.
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. Woensdag en za-
terdag van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de vakanties 
geopend zoals woensdag en zaterdag.
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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 maart om 10.00 uur 
dominee Elbert Grosheide, Jeugdkerk, Palmpasen

  Donderdag 29 maart om 19.30 uur 
dominee Grosheide/Dronkert, Avondmaal

  Vrijdag 30 maart om 19.30 uur 
dominee Grosheide/Dronkert 

  Zaterdag 31 maart om 21.30 uur 
dominee Grosheide/Dronkert, Avondmaal, Paaswake

  Zondag 1 april om 10.00 uur 
dominee Tineke Dronkert, Pasen

  Zondag 8 april om 10.00 uur 
dominee Tineke Dronkert, Musical

  Zondag 15 april om 10.00 uur 
dominee Bert Jan van Haarlem

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) is er jeugdkerk 
voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 
De jeugdkerk komt samen in “De Blokhut”. 

Bij de diensten in de stille week
De stille week staat in het teken van bijzondere vierin-
gen: op donderdag 29 en vrijdag 30 maart komen we 
om 19.30 uur bij elkaar, op zaterdag om 21.30 uur. 
Aan deze diensten verlenen Cantorij, Klein Vocaal en 
Projectkoor Zuid hun medewerking.

Musical: ’Op zoek naar Judas’
De musicalgroep voert eens in de 2 à 3 jaar een musical 
of ander muziekstuk uit. Aan deze musicals nemen ook 
mensen uit andere wijken en kerken in Eindhoven deel. 
Ook dit jaar zijn er weer actieve mensen bezig met het 
instuderen van de musical “Op zoek naar Judas”. Deze 
musical wordt in de Ontmoetingskerk opgevoerd op 
zondag 8 april tijdens de morgendienst.
Heb je het over Judas, dan heb je het ook over Jezus. In 
de musical heeft Jezus geen actieve toneelrol. We leren 

Jezus kennen door de ogen van Judas en ook door die 
van Petrus, want ook hij mag in de relatie met Judas 
niet ontbreken.

Onderstaande foto is van 
de bloemschikking van 
25 februari met 
bijhorend gedicht:

verlangen naar
beschermende 
handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven 
lang
 
God 
gedenk 
uw barmhartigheid
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Katholieke kerkdiensten

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

Overzicht diensten:
•   St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.

Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistieviering 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:
1 februari André van den Broek 71 jaar
3 februari Roos Sanders 87 jaar
3 februari Thieu Verhagen 94 jaar 

Extra vieringen rond Pasen:
29 maart Witte donderdag om 19.00 uur
30 maart Goede vrijdag Kruisweg om 15.00 uur
30 maart Goede vrijdag Kruisverering om 19.00 uur
31 maart Paas/Stille zaterdag om 21.00 uur
1 april Pasen zoals op zondag.

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

Update Speeltuin 
Zwaluwstaartweg
In het wijkblad van februari informeerden we u over de 
ontwikkelingen van de speeltuin aan de Zwaluwstaart-
weg. In dat artikel werd een inzamelingsactie aange-
kondigd. 
Kort na het verschijnen van het wijkblad ontvingen we 
een mail van de gemeente Eindhoven. Daarin werd ver-
meld dat de plannen zoals wij ons die hadden voorge-
steld niet door kunnen gaan. Op dit moment zijn we in 
gesprek met de gemeente over een alternatief ontwerp, 
met als doel snel mogelijk een zo uitdagende speeltuin 
te realiseren.
Door deze wijziging in de plannen komt de door ons 
aangekondigde inzamelingsactie te vervallen.
We hopen dat we nog voor de zomer kunnen genieten 
in een aangepaste speeltuin. Mocht u vragen of ideeën 
hebben, dan kunt u deze stellen via ons e-mailadres: 
speeltuinzwaluwstaartweg@outlook.com.

Graag tot ziens in de speeltuin!
Nicole en Mariëlle
Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg

Macula vereniging

De Macula vereniging Eindhoven viert op 27 maart 
in ontmoetingscentrum Het Struikske aan de 
Struykenstraat 10 in Strijp, het derde lustrum met 
een feestelijk programma: met muziek, verhalen, 
mooie foto’s en natuurlijk een lekker hapje en 
drankje.
Met dit programma beëindigen wij in Eindhoven 
het Macula-café. 
Het lotgenotencontact voor mensen met een visu-
ele beperking wordt voortgezet in het Oogcafé van 
de Oogvereniging op iedere 2de vrijdagmiddag van 
de maand bij de Regionale instelling Koninklijke 
Visio in Eindhoven. 
Op de website van de Macula vereniging kunt u 
lezen waar er nog wel Macula-cafés zijn. 
Het programma begint om 14.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. De zaal is open vanaf  13.30 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij 
Lia Gelten (tel. 040-2833448) 
of bij Mieke Gruintjes (tel. 040-2489382). 
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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



Op 26 februari jl. is er weer een 
vergadering van het Leefbaarheids-
team geweest. Hieronder leest u een 
samenvatting van wat er allemaal is 
besproken tijdens deze vergadering.
Wilt u een vergadering bijwonen? 
U bent van harte welkom op 9 april 
om 19.00 uur in het Oude Raad-
huis. Aanmelden is niet nodig.

Politie en Veiligheid
Dankzij het team van Buurtpreven-
tie loopt het aantal misdrijven nog 
steeds terug. Normaal gesproken is 
er in de carnavalsperiode een piek te 
zien in incidenten, maar dit jaar was 
dat in Tongelre niet het geval.
De wijkagent blijft echter oproepen 
om alle verdachte situaties te mel-
den. Vanaf nu kan dat ook via insta-
gram, wijkagentronald_eindhoven 
en wijkagentjoost_eindhoven. 

Emailadres
Het Leefbaarheidsteam is inmiddels 
weer bereikbaar via de email:
Leefbaarheidsteam.hofke@gmail.
com.
Dit e-mailadres kunt u bijvoorbeeld 

gebruiken om situaties te melden 
waarvan u denkt dat deze bespro-
ken moeten worden in het Leef-
baarheidsteam of om andere vragen 
te stellen.

Buslijn 55
Buslijn 55 is sinds 18 februari 
vervangen door een buurtbusje dat 
4 keer per dag rijdt. Elders in dit 
wijkblad kunt u lezen hoe dit pre-
cies in zijn werk gaat. Voor vragen 
en feedback over deze buurtbus kun 
u terecht bij de werkgroep ’Lijn 55’.

Sectie C
Wist u dat u op sectie C van harte 
welkom bent? De hekken om het 
terrein heen doen anders vermoe-
den, maar u kunt gewoon het ter-
rein op om rond te kijken, een hapje 
te eten in een van de restaurantjes 
of om eens aan te kloppen bij een 
werkplaats.

Analfabetisme en 
laaggeletterdheid
WIJeindhoven is bezig met een 
project om analfabetisme en laag-

geletterdheid terug te dringen. 
Kent u mensen die laaggeletterd of 
analfabeet zijn en hier graag veran-
dering in willen, dan kunt u deze 
mensen doorsturen naar de huis-
arts. WIJeindhoven zorgt ervoor dat 
huisartsen op de hoogte zijn van het 
project en waar naartoe zij kunnen 
doorverwijzen.

Buurthelden 
De buurthelden van Tongelre zijn al 
druk aan de slag met trainingen en 
cursussen. In maart gaan zij, samen 
met de wijkagenten en buurtboa’s, 
de wijk in om mensen op ludieke 
wijze attent te maken op hun (te 
hoge) snelheid.
Na deze actie zullen nog andere 
acties in de wijk volgen.
Als dit pilot-project een succes 
blijkt, zal dit volgend jaar in heel 
Eindhoven worden opgestart. 

Fietscursus 
Binnenkort start er weer een fiets-
cursus rond de Vlinderflats, hulp 
hierbij is erg welkom. Aanmelden 
kan via het e-mailadres van het 
Leefbaarheidsteam.

Leefbaarheidsteam 

Het venijn van deze winter zit hem 
in de staart en hoewel poolvossen 
zich heel goed in de Siberische kou 
thuis voelen, is het Vossenhol aan 
het eind van de Zwaluwstaartweg 

zich al aan het voorbereiden op de 
lente. Niet zo gek toch, want de 
weerkundige lente is op 1 maart 
al begonnen. En natuurlijk is het 
slim om de dikke trui nog even 
binnen handbereik te houden, 
maar kom alvast eens kijken naar 
onze nieuwe voorjaarscollectie: 
kleding, handdoeken, sieraden 

en nog veel en veel meer. Dus 
Hageheldlaan in, voorbij het 
speeltuintje rechts en direct links 
(Zwaluwstaartweg) en op het eind 
achter de voormalige school, daar 
kun je ons vinden. Tot dan…Oh ja, 
de koffie staat klaar. 
Openingstijden di. 09.00-12.00 
uur/wo. 09.00-14.00 uur/
za. 09.00-16.00 uur

Lente in het Vossenhol!

 Het 
Vossenhol

voor ieders budget
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Landelijke opschoondag
We maken er als mensen maar een 
rommeltje van op onze aardbol en 
in onze eigen omgeving. Verpak-
kingen zijn eigenlijk het grootste 
probleem wat betreft het zwerfafval. 
Als je alleen al om je heen kijkt en 
ziet wat er van dat afval overal ligt, 
moeten we ons vreselijk schamen. 
De landelijke opschoondag, is een 
dag om bewustwording van dit 
grote probleem weer onder de aan-
dacht te brengen. En hier doet het 
Wasven aan mee.

’Een beter milieu begint bij jezelf’ 
is een oude kreet die nog altijd van 
toepassing is. Dus we gaan oprui-
men: kom je ook helpen om onze 
woonomgeving schoon te maken? 
Samen, gewapend met afvalknij-
pers, gaan we deze klus aanpakken! 
Het is gezellig en het geeft ook nog 
eens voldoening.
Het aan te pakken gebied is het 
Groendomein Wasven en het 
gebied rond de Karpendonkse 
plas. We verzamelen om 9.30 uur 
bij de Wasvenboerderij en als we 
om 12.00 klaar zijn met de klus, 
drinken we een kop koffie, thee, of 
warme chocolademelk met iets lek-
kers van onze bakker.
 Help je mee? Laat het even 
weten via natuurwerkgroep@
wasven.nl of bel Kees van 
Grevenbroek: 06 1117 8637.

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? Voor ieder 
die zin heeft om van zijn/haar tuin 
te genieten, ideeën op wil doen 
om er iets meer van te maken, wat 
minder stenen en meer groen in de 
tuin wil hebben, 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 
opziet, negatieve ervaringen heeft, 
geen groene vingers heeft.

Maar helaas, deze cursus is al toe 
aan deel 3 (van de 4). Voor ideeën 
voor uw tuin kunt u altijd langsko-
men voor inspiratie bij het Wasven, 
bijvoorbeeld in onze kas en in onze 
groentetuin.

natuurthema-avond jeugd: 
Op Paddentrek
Als de winter voorbij is en het 
voorjaar voor de deur staat, worden 
er weer allemaal dieren wakker uit 
hun winterslaap. Zo ook kikkers, 
padden en salamanders. Ken jij ze 
allemaal? We gaan op onderzoek 
naar deze amfibieën, dus trek je 
laarzen en oude kleren maar aan en 
neem een goeie schijnwerper mee, 

De kou is verdwenen, het voorjaar lonkt. We gaan weer 
naar buiten! Doe dit bijvoorbeeld bij het Wasven waar 
u heerlijk aan de slag kunt bij de opschoondag of een 
natuurwerkochtend, voor jong en oud. En speciaal 
voor kinderen gaan we op zoek naar padden (breng je 
zaklantaarn mee!) of kun je cup cakes bakken. Wat je ook 
doet, je bent van harte welkom!

rondom de
Wasvenboerderij

Planning activiteiten maart & april

Landelijke opschoondag 24 maart, 09:30 uur in De Schop

Cursus ’help ik heb een tuin’ deel 3 26 maart, 20:00 uur in De Schop

Natuurthema-avond: Op Paddentrek 30 maart, 19:00 uur in De Schop

Paasbrunch bij de Gasterij 1 en 2 april, 11:30 in de Gasterij

Natuurwerkochtend 7 april, 09:30 uur in De Schop

Cursus ’help ik heb een tuin’ deel 4 9 april, 20:00 uur in De Schop

Bakmiddag voor kinderen: Cake eens 
hoe mooi

11 april, 13:30 uur in De Schop

Expositie Liana Tijsseling Tot en met 29 april op De Overloop

Help ik heb een tuin
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want we gaan weer op pad!
 Kom je ook? Het wordt weer 
leerzaam en ook nog gezellig! 
Het is voor kinderen tussen de 6 
en 11 jaar. We beginnen om 19.00 
uur en eindigen om 21.00 uur. 
Deelname is € 2.00 per kind.

Paasbrunch
Met Pasen naar het Wasven, dat 
kan! De Gasterij serveert tijdens de 
Paasdagen (1 en 2 april) van 11.30 
uur tot 14.00 uur een heerlijk paas-
brunch voor de prijs van € 24,50 
per persoon. Voor kinderen tot 11 
jaar is dit € 12,50 p.p.
Graag van tevoren reserveren bij de 
Wasvenboerderij op telefoonnum-
mer: 040-7870707 of via de mail: 
gasterij@wasven.nl.

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:natuurwerkgroep@
wasven.nl.

Bakmiddag voor kinderen: Cake 
eens hoe mooi
Elke 2de woensdag van de maand 
kunnen kinderen onder leiding van 
een echte bakker zelf iets lekkers 
bakken op het Wasven. De Bakmid-
dag is voor kinderen van 6 tot 10 
jaar. Voor jongere kinderen is het 
echt nog te moeilijk.
Tijdens de bakmiddag van 11 april 
is het thema ’Cake eens hoe mooi’. 
We maken cup cakes waarbij de 
kinderen zelf (twee aan twee) alles 
afwegen. Twee cup cakes zijn al 
door de bakker gemaakt en tijdens 
het bakken versieren we die. Daarna 
gaan we kleedjes knippen voor in 
de doos.

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.

De padden gaan weer op pad

Samen werken in de natuur

Alles voor de cup cakes staat klaar
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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking



Expositie werk van Liana Tijsseling
Nog tot en met 29 april kunt u bij 
het Wasven werk van Liana Tijsse-
ling 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.”

Liana experimenteert veel met 
materialen en laat het liefst de 
vrolijke kant van het leven zien. 
Ze heeft les gehad van verschil-
lende kunstenaars en heeft aan het 
Grafisch Lyceum te Utrecht een ont-
werpersopleiding voltooid. Naast 
schilderijen maakt Liana nog meer: 
ze is een creatieve duizendpoot en 
maakt allerlei verschillende dingen 
zoals: etagères, lampen en sieraden 
met edelstenen. Alles is uniek en 
dit is te zien in deze expositie. Kijk 
voor meer informatie ook op www.
Lianasartwork.com.
 De expositie is te zien tijdens 
openingstijden van de Gasterij tot 
en met 29 april. 

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

App je overlast!
Woonoverlast melden in Eindhoven

Geluidsoverlast van buren, vuil en stank 
in de straat, fout of hinderlijk geparkeerde 
voertuigen en storend gedrag zoals 
intimidatie, discriminatie, pesten.
 
Heb je regelmatig last van woonoverlast? 
Meld dit dan snel en gemakkelijk via de 
Woonoverlast app.

gedrag

voertuigen vuil en stank

geluid

Geluidsoverlast van buren, vuil en stank 
in de straat, fout of hinderlijk geparkeerde 
voertuigen en storend gedrag zoals 
intimidatie, discriminatie, pesten.

Heb je regelmatig last van woonoverlast? 
Meld dit dan snel en gemakkelijk via de 
Woonoverlast app.

voertuigen vuil en stank

Seniorentennisclub 
NOGFIT
Seniorentennisclub NOGFIT, onderdeel van pensi-
oenvereniging PVGE, speelt met meer dan honderd 
leden op de allweather tennisbanen op de campus 
van TU/e. U kunt vier dagen in de week tennissen 
met actieve en vitale 50-plussers.
De kosten bedragen € 50 voor de periode maart tot 
en met september. 

Wilt u nog fitter worden?
Neem contact met: Riette Scheerhoorn
Tel.: 06 46472924. E mail: Pie-ja@hotmail.com
Zie ook de website: eindhoven.pvge.nl/clubs-eind-
hoven/tennisclub
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Op zaterdag 17 maart is jong en 
oud vanaf 14.00 uur van harte wel-
kom in WoonincPlusVitalis locatie 
Wilgenhof. Ontdek hier hoe wij 
bewoners ondersteunen bij het lan-
ger zelfstandig thuiswonen. Maak 
kennis met: thuiszorg, activiteiten, 
kunst en cultuur, dagbesteding, be-
handelgroep, huurappartementen, 
kleinschalig verpleegd wonen.

Elk half uur is er een rondleiding 
waarbij bezoekers onder andere een 
kijkje kunnen nemen in de biblio-
theek, de winkeltjes, het restaurant 
en een woonappartement. Bij de 
diverse kraampjes is er bovendien 
volop informatie beschikbaar. 

De zorg- en huuradviseurs van 
het WoonincPlusVitalis klanten-
centrum zijn aanwezig voor alle 
vragen over wonen, zorg en welzijn. 
De ergotherapeuten van de Vitalis 
Behandel Groep zullen een scoot-
mobieltraining houden. En bij 
de fysiotherapeuten kan men het 

fietslabyrint uitproberen.
Bezoekers kunnen ook meer te we-
ten komen over vrijwilligerswerk en 
werken bij Vitalis. Loop vooral even 
binnen en proef de sfeer op deze 
leuke wijklocatie! 

Datum : 17 maart 2018
Tijd : 14.00 -16.00 uur
Locatie : WoonincPlusvitalis lo-
catie Wilgenhof Eindhoven, ingang 
Schalmstraat of Gasthuisstraat. 
Parkeren kan in de buurt, bijvoor-
beeld bij de Sint Joriskerk.

Wat bezoekers o.a. kunnen beleven: 

Fietslabyrint
Veel cliënten van Vitalis maken 
bij hun revalidatie of bij hun fysio-
therapie gebruik van dit apparaat, 
dat naast een goede training voor 
de benen ook voor een mentaal 
uitstapje zorgt. Op het beeldscherm 
zijn namelijk diverse leuke routes te 
fietsen, bijvoorbeeld door Eindho-
ven, maar ook Amsterdam of de Ve-

luwe behoren tot de mogelijkheden.

Workshop nIEUW/OUD
In NIEUW/OUD gaan ouderen, on-
der leiding van een jonge designer, 
op zoek naar hún talent, en blazen 
dat nieuw leven in. Bij deze crea-
tieve workshop zullen we kennis 
en kunde delen en gaan we samen 
graag nieuwe sociale contacten 
aan. Iedereen kan meedoen of even 
komen kijken bij de workshop, 
inschrijven is niet nodig.

Mooi op de foto
In de bibliotheek kunnen bezoekers 
door een goede amateurfotograaf 
een mooie portretfoto laten maken. 
Een foto op de manier die u mooi 
vindt. En een tweede foto waarbij de 
fotograaf experimenteert met licht 
en ruimte. Samen kiest u daarna de 
mooiste foto’s uit.  
U kunt de foto tegen een kleine 
vergoeding laten afdrukken. Ook 
ontvangt u de foto’s digitaal,  zodat 
u ze kunt bestellen voor familie 
of vrienden. Alle foto’s worden 
geëxposeerd in Wilgenhof en in het 
Centrum voor de Kunsten.

Vitalis Wijkzorg doet mee aan de 
Week van Zorg en Welzijn

Ruimte voor ontwikkeling als 
zorgprofessional
Tijdens de week van Zorg en Wel-
zijn gaat VitalisWerkt! met iedereen 
die interesse heeft, geheel vrijblij-
vend het gesprek aan. Er wordt een 
kleine presentatie gegeven over 
onze kernwaarden en positieve 
gezondheid. Je hoeft je niet op te 
geven, je mag gewoon even binnen 
komen lopen. Je bent van harte 
welkom!

Datum : Dinsdag 13 maart
Tijdstip :  11.30 – 12.30 uur en 

15.00 – 16.00 uur

Datum : Zaterdag 17 maart
Tijdstip : 14.30 uur

Locatie: 
WoonincPlusvitalis Wilgenhof
Ingang Schalmstraat, Eindhoven 

Datum : Zaterdag 17 maart
Tijdstip : 14.30 uur

Bij Vitalis werken enthousiaste 
zorgverleners samen in hechte 
teams. Op elke locatie hebben die 
teams hun eigen werkwijze en 
specialisaties, maar overal geldt de 
kracht van de samenwerking. Die 
maakt het werk leuker èn beter, 
want we willen dat iedereen zijn 
eigen talenten en persoonlijkheid 
kwijt kan in het veelzijdige werk. 
Daarvoor maken we ruimte. Die 
open leercultuur is typisch Vita-

lis: Professionele en persoonlijke 
ontwikkeling gaan bij ons hand in 
hand. Telkens zoeken we verbin-
ding met bewoners en met elkaar. 
Dat is de teamspirit van Vitalis!

VitalisWerkt! bemiddelt in alle 
vacatures die Vitalis heeft. Vitalis 
heeft in Eindhoven vier verpleeg-
huizen en twee revalidatiecentra. 
Bovendien biedt Vitalis senioren 
in Eindhoven verschillende vor-
men van welzijn en zorg aan in vijf 
Residenties en ruim 19 apparte-
mentencomplexen. Variërend van 
thuiszorg tot en met intensieve 
verpleeghuiszorg. Ook in Heerlen is 
Vitalis actief.

Kennissessie ’Heb lef om jezelf te zijn’ 
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Planning activiteiten maart & april
zondag 11 maart Lezing: Het belang van de bij  14.00 - 15.30 uur

maandag 12 maart Lezing: De kracht van planten  14.00 - 15.30 uur

dinsdag 13 maart Lezing: Natuurgeneeskunde bij kinderen  14.00 - 15.30 uur

woensdag 14 maart Belastingcafé  10.30 - 12.00 uur

woensdag 14 maart Workshop: Bouw je eigen auto  14.30 - 16.30 uur
(microlab, Kastanjelaan 400 Eindhoven)

woensdag 14 maart Lezing: Game of Thrones  19.00 - 21.00 uur

donderdag 15 maart Workshop: e-books lenen  13.30 - 15.00 uur

donderdag 15 maart Lezing: Natuurfotografie  19.30 - 21.30 uur

vrijdag 16 maart Filosofische workshop Mens en Dier  13.30 - 16.30 uur

vrijdag 16 maart Workshop: Bloemige Schetsavond  18.45 - 20.45 uur

zondag 18 maart GroenKids: Met je handen in de aarde  13.00 - 14.30 uur 
(Moestuin Oesmoes, Meidoornstraat 4 - 6 Eindhoven)

maandag 19 maart Workhop: Gelukkiger? Dat kan!  13.30 - 16.00 uur

dinsdag 20 maart Lezing: Een boekenkast vol Geluk  10.30 - 12.00 uur

dinsadag 20 maart Lezing: Levenstestament en uitvaartwensen  19.30 - 21.30 uur

woensadag 21 maart Poppopbootje  14.30 - 16.30 uur

donderdag 22 maart Meer geluk met minder  10.30 - 12.00 uur

donderdag 22 maart Workshop iPad/iPhone: de basis  13.30 - 15.30 uur

donderdag 22 maart Lezing Jan Terlouw  19.30 - 21.30 uur

vrijdag 23 maart Storytelling in het Chinees  10.00 - 16.00 uur

vrijdag 23 maart Geheugenkracht  14.00 - 16.00 uur

vrijdag 23 maart Samen eten  18.30 - 19.30 uur

zondag 25 maart Lezing: Gelukkig worden; van dromen naar DOEN  14.00 - 15.30 uur

zondag 25 maart Maak je eigen flipperkast in Microlab  14.00 - 15.30 uur
(Microlab Kastanjelaan 400)

woensdag 28 maart Workshop: Surfen met een zweefvliegtuig  14.30 - 16.30 uur

donderdag 29 maart Workshop: Heppie!? Kinderen & emoties: Bang  10.30 - 13.00 uur

vrijdag 06 april Storytelling in het Chinees  10.00 - 10.30 uur

vrijdag 06 april Lezing GGzE: Criminaliteit en psychiatrie 19.15 - 21.00 uur

zondag 08 april Gamen met je Nintendo DS in de bieb  14.00 - 17.00 uur

activiteiten bij de
Bibliotheek Eindhoven

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



Wij zamelen nog steeds 
doppen in! PMC Tongelre, 
Pagelaan 7 (Bij de Jumbo)

We zamelen al 2 jaar plastic doppen 
in. Deze doppen leveren geld op 
voor KNGF Geleidehonden. Dus 
gooi de dopjes van frisdrank en 
melkpakken niet weg, maar lever ze 
in. Inmiddels hebben alle doppen 

samen al € 34.727 opgeleverd. 
Daarvan konden de kosten van 
maar liefst zeven basisopleidin-
gen van een geleidehond betaald 
worden. 

We sparen alleen doppen en deksels 
die hard zijn. Als deksels makke-
lijk te verbuigen zijn of dubbel te 
vouwen mogen ze niet ingezameld 
worden. 
Ook moeten de doppen en deksels 
vrij van andere materialen zijn. Er 
mag bijvoorbeeld geen karton, 
metaal of rubber aan vastzitten. We 
zamelen geen andere producten 
van plastic in. Geen potjes, geen 
lepeltjes, geen flessen etc., dus al-
leen doppen!

Wij zorgen ervoor dat de doppen 
naar een depot gaan en vandaaruit 
naar een recyclebedrijf. KNGF Ge-
leidehonden krijgt de opbrengst en 

deze wordt besteed aan de opleiding 
van geleidehonden voor mensen 
met een handicap.

Blijf doppen sparen!

Het is dinsdagochtend, bijna 10 
uur en mevrouw Hasan zoekt haar 
spullen bij elkaar. Haar taalcoach, 
mevrouw De Vries, zal zo bij haar 
aanbellen. Ze gaan vandaag oefenen 
hoe zij het gesprek over haar doch-
ters rapport met de leerkracht kan 
voeren. Zij heeft zin in de les.
Net als mevrouw Hasan, volgen er 
op dit moment meerdere wijkbewo-
ners uit ’t Hofke taalles, maar dan 
in groepsverband. Daarbij krijgen ze 
taalondersteuning van een taal-
coach, een vrijwilliger.
’Meedoen in de Wijken’ biedt taal-
ondersteuning aan nieuwkomers in 
Eindhoven die hun Nederlands wil-
len verbeteren en daardoor (beter) 
kunnen deelnemen aan de samen-
leving. Het doel is participatie, de 
verbetering van de taalvaardigheid 
is daartoe het middel.
De taalondersteuning wordt zowel 

individueel als in groepsverband 
gegeven. Er wordt gewerkt vanuit 
het participatiedoel van de deelne-
mer en taal wordt daarin als middel 
gebruikt om dat doel te bereiken. 
Het contact tussen de deelnemer en 
de taalcoach is wekelijks (2 aaneen-
gesloten uren) voor een periode van 
6 maanden.
Vanwege de grote taalvraag, zijn we 
op zoek naar taalcoaches die onze 
deelnemers 1-op-1 of in groeps-
verband willen begeleiden. Wat we 
zoeken in een taalcoach is inle-
vingsvermogen, geduld en affiniteit 
met de doelgroep en een goede 
beheersing van de Nederlandse taal. 
Wat we aan de taalcoach te bieden 
hebben is een mooie ervaring die 
veel voldoening geeft, bijzondere 
ontmoetingen met mensen uit 
andere culturen, trainingen, work-
shops en themabijeenkomsten.

Spreekt ’Meedoen in de Wijken’ 
jou aan en past taalcoach-zijn bij 
je, laat dan je gegevens achter door 
het aanmeldingsformulier op onze 
website http://www.meedoeninde-
wijken.nl/taalcoaches/ in te vullen. 
We nemen dan zo snel mogelijk 
contact met je op.

Voor eventuele vragen en informatie 
kun je bellen met Anne Marie Jan-
sen, coördinator taal via nummer 
040-2443311 (maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag tussen 
10.00- 16.00 uur). Voor meer infor-
matie bezoek onze website www.
meedoenindewijken.nl.

Meedoen als taalcoach? 
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs 
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze 
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we 
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
 
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS 
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel 
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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

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!



Expositie Marti de Greef en 
Fanny Mazure
Misschien bent u van plan een weekendje weg te 
gaan bijvoorbeeld met Pasen. Dan is wellicht de 
provincie Groningen een goede optie. De kust van 
de Dollard is een prachtig gebied waar onder andere 
zeehonden leven.
Leuk om te combineren met een bezoek aan galerie 
10 bij 10 in Nieuwolda waar Marti de Greef expo-
seert met beelden en Fanny Mazure met schilderijen. 
Te bezoeken t/m 8 april. 
www.martidegreef.nl

Zaterdag 7 april 10.00 tot 16.00 uur
Sectie C, Daalakkerweg 2, Hal 6 Atelier 6.44(1)

Na drie jaar mijn atelier te hebben op Sectie C werd 
het tijd om het geheel naar stijl van mijn werk te gaan 
inrichten. We zijn zeer trots op het resultaat en willen 
daarom op 7 april onze deur open zetten voor wie 
graag eens een kijkje wil komen nemen. Er zijn allerlei 

creaties te zien in het vernieuwde winkelgedeelte, op je 
gemak genieten van wat je ziet. In de workshopruimte 
zijn er mogelijkheden om met materialen iets kleins 
voor jezelf te maken (geheel gratis) of schuif gezellig 
aan voor een kop koffie of thee. Alles mag en vooral: 
geniet en ontspan.

Tot dan, groeten Franka van Lent

Open dag Atelier Franka van Lent

Bestuursleden
De Witte Raaf brengt al dertig jaar 
55+ers en minder mobiele mensen 
in Eindhoven van A naar B. De Witte 
Raaf haalt senioren uit hun isole-
ment en zorgt ervoor dat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen reizen. 
De Witte Raaf wordt grotendeels 
gerund door vrijwilligers.
Het bestuur zoekt per april een 
secretaris en een algemeen be-
stuurslid. Het bestuur van De Witte 
Raaf is eindverantwoordelijk voor de 
activiteiten, de financiën, het beleid 
en het werkgeverschap. 
De bestuursleden zijn maatschap-
pelijk betrokken, hebben ervaring en 
affiniteit met bestuurswerk, hebben 
een relevant netwerk en beschikken 
over de noodzakelijke tijd. Daarnaast 
heeft de secretaris een bijzondere 
taak bij de bestuursvergaderingen.
Een uitgebreidere profielschets kan 

u op verzoek worden toegestuurd. 

Chauffeurs
De Witte Raaf brengt al dertig jaar 
55+ers in Eindhoven van A naar B. 
Vooral mensen die geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Zo haalt de vervoersdienst 
senioren en mensen met een 
beperking uit hun isolement en 
zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen reizen. 
Dat kan echter niet zonder de inzet 
van vrijwilligers. 
Sjef Wiersma is enorm bezield over 
De Witte Raaf. Hij is chauffeur, 
hoofd busbemanning en bijrijders 
en werkt nieuwe chauffeurs in. 
„Toen ik op mijn 55e met pensioen 
mocht, zocht ik iets te doen. Via 
een familielid dat hier werkte, ben 
ik er terecht gekomen. Ik heb er 
nog geen seconde spijt van gehad.” 

De voldoening die Sjef krijgt van 
de mensen die hij vervoert, doet 
hem goed. „Dat ze blij zijn met jou 
merk je aan alles, aan de fooien 
die je krijgt, een rol koekjes of een 
doosje chocolade. De meesten zeg-
gen ook dat ze het fijn vinden.” Hij 
noemt als voorbeeld een ritje naar 
de supermarkt. „Dan zetten we 
ook de boodschappen in de auto en 
thuis bij de voordeur. Dat wordt zo 
gewaardeerd.” Vrijwilligers zijn echt 
nodig. Zonder hen komen sommi-
gen de deur niet uit, omdat zij geen 
vervoer hebben.

Vrijwilligers gezocht
Om de boel draaiende te houden is 
De Witte Raaf op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Coördinator Jos van 
de Loo: „We kunnen op alle posten 
mensen gebruiken, maar chauffeurs 
en bijrijders hebben we het hardst 
nodig.”
Interesse? Bel met Jos van der Loo, 
coördinator 040-2511611.

De Witte Raaf zoekt nieuwe 
bestuursleden en chauffeurs
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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!



Doe ook mee met de 
wandelworkout in 
Tongelre

Jos Graumans (fysiotherapeut ) en Marja Boerefijn 
(oefentherapeut) geven wekelijks een wandel-work-
out. Wandelen is bijna net zo effectief als fanatiek 

sporten. We wandelen in de mooie Tongelrese natuur. 
De wandel-work-out bestaat o.a. uit stevig doorstap-
pen, afgewisseld met lopen in een rustig tempo. Dit 
wordt gecombineerd met oefeningen zoals rek- en 
spierkrachtoefeningen. Deze wandel-work-out is voor 
iedereen bedoeld die graag in een groepje sportief bezig 
wil zijn in een rustig tempo.

Waarom is (sportief) wandelen zo gezond
Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten.
Het verbetert de conditie van hart en bloedvaten. 
Het verlaagt het cholesterolgehalte.
Het heeft een bloeddrukverlagend effect.

Het helpt het lichaamsgewicht op peil te houden.
Het vermindert de kans op osteoporose 
 (botontkalking).
Het verbetert het algemene uithoudingsvermogen en 
het fitheidsgevoel.
Het versterkt de spieren.
Het zorgt voor mentale ontspanning.
Het is gezellig!!!!!

Elke donderdag start de wandel-work-out om 10.45 
uur en zal ongeveer 1 uur duren. Er wordt verzameld 
bij Activiteitencentrum Orka aan de Broekakkerseweg 
1. Daarna staat er een kopje koffie of thee te wachten 
in Orka en eventueel een lunch. De kosten voor het 
wandelen bedragen € 2.- per keer. 
Meedoen met de lunch kost ook € 2.-.

Het beste wandelen doe je met stevige schoenen met 
profielzolen en makkelijk zittende kleding. 

Aanmelden kan via de 
Email marja@cesar-tongelre.nl 
of per telefoon 06 44109579 of 06 24549059.
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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



Herken een beroerte
bel direct 112! Want

TIJDVERLIES = HERSEn-
VERLIES

De medische term voor een beroerte 
is CVA, wat staat voor cerebrovas-
culair accident.
Letterlijk betekent dit een ongeluk 
in de bloedvaten van de hersenen. 
In de meeste gevallen gebeurt dit 
door een afsluiting (80%) van een 
bloedvat, maar kan ook door een 

bloeding veroorzaakt worden (20%).

Gevolgen
De gevolgen van een beroerte 
verschillen van patiënt tot patiënt. 
Een beroerte is ingrijpend en de 
problemen zijn veelal blijvend van 
aard. Merk- en zichtbaar zijn de 
lichamelijke beperkingen. U loopt 
bijvoorbeeld minder goed, heeft 
problemen met praten of kunt een 
arm niet meer goed gebruiken. 
Minder in het oog springend zijn 
veranderingen in het waarnemen, 
eerder en langer moe zijn, gedrag 
en het vermogen om problemen op 
te lossen. Ook dat kunnen gevolgen 
zijn van een beroerte.

Wat kan fysiotherapie voor u 
betekenen?
De fysiotherapeut begint het liefst 
zo snel mogelijk met oefentherapie 
nadat de diagnose CVA door de 
neuroloog is gesteld.
Snel weer in beweging komen heeft 
een positieve invloed op het herstel 
en vermindert vaak de kans op com-
plicaties zoals luchtweginfecties en 
doorliggen.
De therapie zal zich voornamelijk 
richten op bewegingen zoals weer 
leren opstaan en gaan zitten, staan 
en zich verplaatsen. Daarnaast 
stimuleert de fysiotherapeut de ver-
lamde kant door actieve oefeningen. 
Belangrijk hierbij is dat u ook zelf al 
in een vroeg stadium aangeeft waar 
uw doelen liggen en dan samen met 
de therapeut bekijkt of deze doelen 
realistisch zijn.
Het belangrijkste doel is vaak alle 
dagelijkse activiteiten weer zelf te 
kunnen.
Intensief oefenen is van belang, 
maar een gezonde balans vinden 

tussen oefenen en rust blijft nood-
zakelijk.
Ongeveer een half jaar na een be-
roerte wordt pas echt duidelijk met 
welke beperkingen u moet leren 
omgaan. Met regelmatig oefenen 
onderhoudt u de vaardigheden en 
blijft uw conditie op peil.
Het accent van de fysiotherapie zal 
gaandeweg het revalidatieproces ge-
richt zijn op werk, hobby’s en sport.

Wat kan ik zelf?
Er zijn meerdere organisaties tot 
welke u zich kunt wenden om meer 
info te verkrijgen ten aanzien van 
een beroerte. Hersenz, Hersenstich-
ting, NAH netwerk Z.O.Brabant. 
Daarnaast is ons centrum een 
bevoegd NAH-preventiecentrum en 
kunt u onder deskundige begelei-
ding zelfstandig komen sporten. 
Wij stellen een sportprogramma 
op maat voor u op en u kunt zo zelf 
werken aan opbouw en of behoud 
van conditie.
Indien u verdere informatie mocht 
wensen kunt u altijd kontact opne-
men met uw fysiotherapeut.

gezond en Wel

COnTACT
Fysio- en manuele therapie
Tongelresestraat 483, 
5641 AW Eindhoven 
Telefoon: 040-2814317
Email: fysiotongelre@online.nl
Internet: 
www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
Email: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl

Beroerte, wat is het wat kun je doen? 

Scheve mond?

Verlamde arm en/of been?

Onduidelijke spraak?
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P a R L E M E N T s L I D s T a a T B O

u T T E E C E R f O s E N a N W N R G s

N s R G k P L E E C T E G E a D E N N y

T M a E Ij C E E H s R a I u N R I E E s

E O P R I G a O C E a Z a E E W D k D x

N k G L R N u H s T R L I L u B C O u E

s N E E T W R s N O I R v O B O G I O C

y E v P O a E E O B v C B O H E T Ij H R

s E E s P R O v I s O R I s C H D E T O

T R L E D R O G T s E L Ij s O B E R s s

E E R a a E L R a v L E E R M u I s a s

E v Z L G N a s T a N L E y M E s j v G

M O k P C H R I s T E N D O M k E E R E

G E B O O R T E B E W Ij s P I T s u u R

ADRESSEREN
ALIBI
ANNEx
AUREOOL
CHRISTENDOM
CROSS
DAARDOOR
ECLECTICISME
ERESALVO
GEBOORTEBEWIJS
GORDEL
GRIJPEN

HACKER
HARTSVRIEND
IJSHOCKEY
KLAROEN
LIDSTAAT
OMKEER
OPZET
OVEREENKOMST
PARLEMENTSLID
PROVISORISCH
PUNTENSYSTEEM
SAJET

SCHOUW
SCHRAPER
SOBER
SOEPEL
SPELREGEL
SPITSUUR
STANLEYMES
STATIONSCHEF
STIJGBEUGEL
TEVERGEEFS
TOPDAG
TOTAALBEDRAG

TRAPGEVEL
TREINREIS
TWEEDE
UITHOREN
VASTHOUDEN
VERBOUWING
VLEERMUIS
VOORZIEN
WARREN

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN ZEELAND

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 april 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: SCHOPPEnAAS
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Henny Pas
Buizerdhof 6

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

woordzoeker Maart
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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

15 
jaar

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

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

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



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


