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een 
bijzondere 

man met een
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Reünistenconcert
100 jaar Eindhovens

Muziekcollectief

Stem op 20 maart
Het regent, maar de droogte is 

nog niet voorbij!

Momenten met hart 
ziel en handen
Is er nog toekomst...



Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

A N D R É S
FLOWER CORNER

Voor al uw bloemen en planten!

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

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

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

 

VOLG ONS: DE-BOTTEL-DRANKEN

MEER AANBIEDINGEN OP FACEBOOK! 

Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven

T +31 (40) 290 83 89 
info@debotteldranken.nl

Di t/m Vr: 10 - 18 uur
Zaterdag: 09 - 17 uur
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. J.C. BEAUVOIR SAUVIGNON BLANC

per fles € 5,50  of 6 flessen voor € 27,50

RON ROQUEZ  WITTE RUM  
1L van € 13,95 voor € 12,45

SPEYBURN  MALT HIGHLAND WHISKY

10 JAAR OUD  
0.7L van € 26,95 voor € 23,95

BOOMSMA BEERENBURG
1L van € 13,95 voor € 12,45
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van de Redactie
„Zorg dat je bij de tijd blijft!” 
Waarschijnlijk is dit geen vreemde 
zin voor u. Zeker als u een digitaal 
probleem heeft, speelt dit gezegde 
heel gemakkelijk door uw hoofd. 
Iedereen moet tegenwoordig wel 
eens een digitale probleem oplos-
sen: uw iPad doet niet wat u wilt of 
uw smartphone reageert niet zoals 
u gewend bent. Dan merkt u dat 
op de hoogte zijn van alle ontwik-
kelingen belangrijk is. U voelt dan 
de noodzaak om bij de tijd te blijven 
aan den lijve. Maar als je niet met 
die digitale apparaten opgegroeid 
bent, is dat niet zo eenvoudig.
Op zo’n moment is het fijn als je 
een familielid, een behulpzame 
buurman, buurvrouw of kennis 
kunt bellen die je weer even wegwijs 
maakt. Je probeert heel goed in je 
oren te knopen hoe je de volgende 
keer hetzelfde probleem moet op-
lossen en vol goede moed ga je dan 
weer verder. Ja, want goede moed 
houden is op zo’n moment erg 
belangrijk. Helaas gebeurt het maar 
al te vaak dat men in zo’n geval 
afhaakt. Je hoort dan de opmerking: 

„Het is niks voor mij!” En alle ap-
paratuur verdwijnt in een lade, weg 
ermee! Jammer, heel jammer is dat. 
Als je volhoudt en het toch blijft 
proberen, word je eens heel ver-
trouwd met de sociale media en kun 
je er bij verstandig gebruik heel veel 
plezier van hebben. Met vallen en 
opstaan leer je er mee omgaan. Dus 
moed houden en blijven doorgaan!

Veel leesplezier!
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Bergen Taxi Eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens

Mijn Hobby Winkeltje

Webshop: www.mijnhobbywinkeltje.nl

Uw adres voor:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten
❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires
Openingstijden:
Maandag 12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

U kunt ons vinden op: Urkhovenseweg 17a Eindhoven (in het pand van ASF Nails) Tel: 040 - 29 82 274 



Beste lezers,

Wijkblad Rond ’t Hofke is dit jaar 
al aan jaargang 55 toe. En na al 
die jaren wordt het, gezien de po-
sitieve berichten die wij nog steeds 
krijgen, graag en goed gelezen.
Voor ons, de vrijwilligers van de 
werkgroep, de redactie, de lay-out, 
de bezorgers en niet te vergeten 
onze vaste groep externe schrijvers 
en fotografen een reden om hier 
met veel plezier mee door te gaan. 
Behalve onze trouwe adverteerders 
hebben wij ook u als lezers nodig 
om alle kosten te kunnen dekken 
en zodoende het wijkblad in stand 
te houden.
Daarom bellen wij bij u aan!
Gezien de opbrengst van de 

afgelopen jaren, zijn wij weer vol 
vertrouwen dat u ons ook dit jaar 
weer wilt steunen.

Omstreeks 11 april zullen onze 
bezorgers aanbellen om het wijk-
blad bij u af te geven en de envelop 
met uw bijdrage in ontvangst te 
nemen.
Deze envelop vindt u enkele dagen 
daarvoor in uw brievenbus. 
In deze tijd, waarin contant geld in 
huis niet meer altijd vanzelfspre-
kend is, blijkt dat er meestal nog 
wel ergens een apart potje is voor 
de collectanten die bij u aan de 
deur komen. 

Mocht u op dat moment niet thuis 
zijn, dan zal het wijkblad met een 

begeleidend briefje in uw brieven-
bus worden gedaan. 
Hierin wordt aangegeven hoe u 
kunt bijdragen: op ons bankreke-
ningnummer (zie colofon), of door 
uw envelop te deponeren in de 
brievenbus van ’t Oude Raadhuis, 
’t Hofke 15.

Mede door uw financiële bijdrage 
kunnen wij u op de hoogte blijven 
houden van het nieuws en de 
ontwikkelingen in onze wijk, maar 
zeker ook over de activiteiten van 
de vele verenigingen en wat er het 
hele jaar door allemaal in ’t Oude 
Raadhuis, Orka en ’t Wasven 
wordt georganiseerd.

Bij voorbaat onze hartelijke dank 
voor uw bijdrage.

In april bellen wij weer bij u aan! 

Feestelijke opening Speeltuin Zwaluwstaartweg
Op een paar onderdelen na is de speeltuin zo goed als klaar en wordt al heel druk bezocht. De nieuwe 
schommel is een groot succes en het nieuwe groen is geplant. Het ziet er nu al mooi uit en de lente moet 
nog beginnen! Tijd voor een feestje, vinden wij, daarom organiseren we een feestelijke opening op

Zaterdag 16 maart vanaf 13.00 uur!
Er zijn hapjes en drankjes, creatieve activiteiten, georganiseerd i.s.m. het Oude Raadhuis en scouting Sint 
Frans is aanwezig voor de actievelingen. Uiteraard is de speeltuin gewoon toegankelijk voor iedereen, zodat 
iedereen er optimaal kan genieten. Zien we jullie op 16 maart?

Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg
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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.

Herinneringen aan Tongelre waar 
we naar school gingen. De jongens 
naar de jongensschool, de meisjes 
naar de meisjesschool. Waar na 
schooltijd in de boomgaarden, langs 
de spoorlijn, in de velden of op 
braakliggend terrein volop gespeeld 
kon worden. Verstoppertje, fikkie 
stoken, hutten bouwen, voetballen, 
brommer crossen en zo meer. Daar 
waar in de loop der jaren steeds 
meer woonwijken werden gebouwd, 
verdwenen dat soort speelvelden; 
jammer maar het werd er wel leven-
diger op.

Herinneringen aan Tongelre waar 
ik heel mijn leven heb gewoond. 
Geboren in een tot woning omge-
bouwde treinwagon in de Kalver-
straat, achterom. Nog geen jaar oud 

verhuisd naar Tongelresestraat, 
tussen de sporen, nu Mielewinkel. 
Met 9 naar de Herzenbroekenweg, 
opgroeien met de buurtvrienden, 
spelen en kattenkwaad. Korte po-
ging tot kamerbewoning als student 
van de sociale academie in de Pieter 
Breugelstraat… terug naar de Her-
zenbroekenweg. Met 25 een flatje 
gekocht op de Tongelresestraat en 
tot slot met 30 naar mijn huidige 
woonstek, Heike in de Geestenberg, 
verhuisd. Hier wonen we al weer 30 
jaar samen.

Herinneringen aan Tongelre waar 
iedereen wel lid was van de een 
of de andere club, vereniging of 
beweging. Om er maar een paar te 
noemen: carnavalsverenigingen, 
scoutinggroepen, voetbalclubs, gil-

des, duivenclubs, harmonie, koren, 
speeltuinvereniging, buurtvereni-
gingen, jeugdsoos, tennis, handbal, 
hockey, ……Ook dat verenigings-
leven is allemaal helaas erg veel 
minder geworden, maar ja andere 
tijden hè.

Ik sta de laatste tijd wel vaker stil bij 
wat eens was en nu niet meer het-
zelfde of anders is geworden. Het is 
vast de leeftijd en de voorkeur voor 
Facebook ’Tongelre Toen en Nu’. 
Blijft leuk om herinneringen op te 
halen, het goede daarin te waarde-
ren, mee te nemen en in het heden 
door te geven.

De meeste Tongelrese mensen zul-
len mij wellicht kennen of herken-
nen in verbinding met Scouting 
Doornakkers. Tot 1987 gehuisvest 
in de wijk Doornakkers en toen 
verhuisd naar de Urkhovenseweg, 
naar de piramide in de bocht bij de 
PNEM. De jaarlijkse vlooienmarkt 
kent iedereen wel. Bij deze club 
zitten mijn beste vrienden, al meer 
dan 30 jaar zijn we maandelijks bij-
een voor activiteiten, ontspanning 
en plezier. Een hechte ploeg.

Tja Scouting… mijn grote hobby… 
en dat is zachtjes uitgedrukt. Als 
menneke van 9 ging ik met mijn 
buurjongen mee naar dat clubje aan 

Thomas bedankt voor de pen, ik ga hem goed gebruiken.
Als mij wat jaren terug gevraagd werd: „Waar woon je?”, 
dan was mijn antwoord soms: „In Tongelre, het mooiere 
stuk van Eindhoven.” Zo voelt dat nog steeds. Tongelre is 
goeddeels nog steeds een stukje apart van de rest. 
Er is nog voor velen die bijzondere binding met dat stukje 
Eindhoven waar we geboren zijn en opgegroeid, mooie 
herinneringen aan hebben en niet van weg willen.

Christianne en Jan van Rooij

6



de Natalweg. Dat was best span-
nend maar de belofte dat het ook 
leuk was is helemaal uitgekomen. 
Ik heb er als welp, verkenner en 
rowan een leuke tijd gehad met 
vrienden en kundige leiding.
Zo leuk dat ik ben doorgegroeid als 
staflid en later nog bestuurslid bij 
deze groep. Het bleef leuk en ook 
voor de andere 26 Eindhovense 
groepen was het leuk om spel te 
leiden en trainingen te geven.
Als trotse voorzitter van deze 
groepen mocht ik enkele jaren het 
spreekgestoelte beklimmen als de 
Eindhovense scouts op 18 sep-
tember met fakkels het Stadhuis-
plein opliepen; heel groots en heel 
prachtig. 

Enkele maanden terug was er een 
vacature op het Landelijk Service 
Centrum van Scouting Nederland 
voor teamleider financiën/control-
ler. Scouting is met ruim 111.000 
leden nog steeds groeiend en een 
serieuze organisatie die de best 
mogelijke vrijetijdsbesteding vanaf 
5-jarigen tot… plus-scouts is. 
Deze vacature mag ik sindsdien 
invullen en ik heb van mijn hobby 
mijn werk mogen maken, geweldig 
mooi dus. Een hobby die bijge-
dragen heeft mij, en veel van mijn 
vrienden, te vormen tot wie we zijn 
en hoe we in het leven staan. Niet 
alleen voor je eigen belang bezig 

zijn maar open staan voor anderen 
om samen goede dingen te doen en 
plezier te maken.

Vorming tot wie je bent of gaat zijn, 
begint bij je ouders. Wim en Agnes 
van Rooij hebben hun best gedaan 
en ik ben ze daar dankbaar voor. 
Beiden echt Tongers volk en goed 
gelovig, een goede combi zouden 
we nu zeggen. 
Wim is een jaar geleden op 94-ja-
rige leeftijd van ons heengegaan. 
Hij was en is nog steeds mijn voor-
beeld. 
De Martinuskerk staat er geluk-
kig nog en herinnert mij aan de 
waarden en normen waarmee ik 
ben grootgebracht. Niet de kerk als 
instituut maar het samen leven met 
anderen is voor mij de basis, net als 
bij scouting. De kerk zou in deze tijd 
wat meer open moeten staan voor 
samen leven in plaats van regels.

Mijn vrouw Christianne zullen velen 
van u ook kennen, als peuterjuf in 
het Karregat. Dat doet ze met even 
veel enthousiasme als ik scouting 
beleef. Veel kleine mensjes roepen 
haar na jaren nog steeds na. Ik 
ontmoette haar bij scouting, dat 
gebeurt wel vaker. En omdat wij 
allebei enthousiast met scouting 
bezig waren, wilden onze kinderen 
dat ook. Niet zo lang en ’fanatiek’ 
als pa maar toch waren we een tijd-

lang allemaal op scouting. Thomas 
en zijn vriendin Astrid kennen jullie 
nog wel uit de vorige wisselpen, Jo-
ris woont samen met Frida en onze 
prachtige (ook Nederlands spreken-
de!) kleinkinderen Julia en Fabian 
in Zweden. Nu zou je zeggen dat 
Zweden erg ver weg is maar dat valt 
wel mee. Twee keer per jaar komen 
al onze Zweden 1 à 2 weken over en 
hebben we hier echte family-time, 
intensief en heel fijn. Opa en Oma 
gaan ook regelmatig naar Zwe-
den, skype is een prachtige tool en 
WhatsApp draait overuren. Onze 
dochter Janneke woont samen met 
haar man Bram en mijn kleinzoon 
Pepijn, babbelbox van 1½, in Nue-
nen, misschien ooit in de toekomst 
deel van Groot-Tongelre.
Het is gewoon genieten om kleine 
mensjes te zien opgroeien en hoe 
hun ouders ze daar bij helpen en 
richting geven. Voor mij als opa rest 
dan vooral mijn schatjes wat kleine 
streekjes aan te leren.

Geen beter leven dan een goei, zou 
ik zo dus zeggen. Met dank aan ou-
ders, vrienden van toen en vrienden 
van nu, kinders, klein-kinders maar 
vooral aan een goei vrouwke.

Tot slot mag ik de pen doorgeven 
aan een volgend Tongers schrijfster, 
mijn nicht Ria

Joris, Janneke en Thomas van Rooij Oud stam Doornakkers

7



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

Evenietsa
nderz

 • Techniek,
 • Ritme
 • Creati viteit
 • Presentati e 

Info: evenietsanderz@gmail.com
06-40945392
Aangesloten bij Sti chti ng Leergeld

Prive lessen door 
conservatorium 

gediplomeerde docente 
met ruime 

les- & podium ervaring in 
binnen- en buitenland

Zanglessen voor beginners & gevorderden 
Pianolessen voor beginners 

 • Techniek,
 • Ritme
 • Creati viteit
 • Presentati e 

GRATIS
PROEFLES

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 aan de Pagelaan in Eindhoven. 

Mijn team staat klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een goed 

advies en service voor een betaalbare prijs. Elke dag staan we vol 

enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is laagdrempelig en 

iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy aan de 

Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar!

Pagelaan 7 • 5641 CB Eindhoven • 040-2813679 • hairbypeggy.nl



Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Blauwkruinamazone
Deze vogel heeft vannacht
met kloppend hart en rode konen
Haar broedsel op de been gebracht
twee jongens… Blauwkruinama zonen.

OppaS/BIjleS

Hallo, ik ben Nienke de Wit en ben 16 jaar oud en 
ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke. 
Ik wil graag oppassen hier in de buurt.
Ik heb een zusje van 3, waar ik al veel ervaring 
mee heb met oppassen. Voor mij maakt de leeftijd 
van de kinderen ook niet uit. Ik zit op het Nova-
lis College, 4 VMBO-t. Ik ben creatief, houd van 
tekenen, vind het superleuk om spelletjes te spelen 
en om naar buiten te gaan. Verder vind ik het 
geen probleem om voor de kinderen een lekkere 
maaltijd te maken. Ook houd ik van leuke grap-
jes en gezelligheid. Ik zou met veel plezier op uw 
kinderen willen passen. 
Heeft u nog iemand nodig informeer mij dan via: 
Telefoon: 06-81670594 of mail naar: 
Nienke31072002@gmail.com. 
Groetjes, Nienke de Wit.

Een beter contact mét elkaar bevor-
dert een beter begrip vóór elkaar.

Dat is gebleken in de bijeenkom-
sten die het Groendomein Wasven 
in november-december samen 
met Vluchtelingenwerk Eindhoven 
organiseerde.
Eind januari hebben de vrijwilligers 
van het Wasven de deelnemers uit-
genodigd om met elkaar te bekijken 
of en hoe we verder gaan met de 
ontmoetingsbijeenkomsten. Beslo-

ten is om in elk geval tot juli in een 
maandelijkse bijeenkomst elkaar te 
blijven ontmoeten. 
Tijdens de bijeenkomst van februari 
is bijgaande foto gemaakt op het 
wandelpad van ’t Ommetje.
Intussen hebben ook nog andere 
mensen zich gemeld om mee te 
doen en wij hopen dat die trend er 
in de komende maanden ook in zit. 
Wat er dan op wijst, dat er duide-
lijk behoefte is aan meer en beter 
contact. Wij roepen daarom graag 

meer wijkbewoners op om hieraan 
mee te doen.

De bijeenkomsten vinden plaats 
op de 2e dinsdagmiddag van de 
maand, van 13.00-16.00 uur in 
De Schop van de Wasvenboerderij. 
Daar ontmoeten we elkaar met 
een kopje koffie/thee, praten we 
met elkaar zoveel mogelijk in het 
Nederlands, gaan we wandelen en 
wat ondernemen in en rond het 
Wasvengebied.
Het Groendomein stelt De Schop 
hiervoor gratis beschikbaar en 
vraagt van de deelnemers € 5,- per 
keer voor de kosten van koffie/thee, 
energievoorziening en mogelijke 
andere kosten zoals bijvoorbeeld. 
investeringen in materialen om acti-
viteiten te kunnen ontwikkelen.
De eerstvolgende bijeenkomst is 
dinsdag 12 maart en wij nodigen 
iedereen graag uit er bij te zijn. Het 
is niet zo dat je je verplicht moet 
voelen om er alle keren bij te zijn. 
Wel leuk natuurlijk als het lekker 
druk is.

Voor nadere informatie: 
fritsvangeffen@wasven.nl 
of 040-2811214.

Vluchtelingen en Nederlanders
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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

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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



Velen houdt het bezig, maar er 
is ook een grote groep mensen 
die denkt dat het hun tijd wel zal 
duren. Toch krijgen we er allemaal 
mee te maken.
Dan heb ik het over de gevolgen 
van de klimaatverandering in de 
toekomst.
Natuurlijk houdt het mij als na-
tuurfreak ook bezig.

Wat staat ons te wachten? 
De zwakkeren kunnen zomaar 
verdwijnen.
Afgelopen zomer was het natuur-
lijk een dieptepunt wat betreft de 
droogte.
Het grondwaterpeil was tot grote 
diepte gezakt.
Ja en hoe wordt dat aangevuld? 
Inderdaad, door regen en sneeuw 
in de winter.
Nu kunnen we concluderen dat 
het eigenlijk geen winter is ge-
weest. Wel een beetje sneeuw en 
wat regen, maar lang niet genoeg 
als aanvulling op het tekort. 

Februari hebben we zelfs als lente-
maand ervaren, met amper regen 
en volle terrassen. 
Het was winter van half november 
tot eind januari. Dat is omgere-
kend tweeëneenhalve maand. 
Enerzijds genieten we en profite-
ren van het ’andere’ weer, maar 
het gevolg daarvan is een heel 
ander verhaal. De natuur herstelt 
wel, wat best een tijd kan duren, 
maar de zwakkere soorten kunnen 
zomaar verdwijnen en dat is heel 
jammer.

En nu?
De regen van afgelopen winter is 
dus niet afdoende geweest en als 
die verder uitblijft, hoe ziet het er 
dan eind september uit?
Gaan we komende zomer weer aan 
de slag met gieters of tuinslangen 
in onze tuinen en de boeren op 
hun akkers met beregening? 
Krijgen we in de wijk nog meer 
van dit soort gevallen als op de 
foto hieronder?

Wormen als hoofdvoedsel
Poelen vallen eerder droog en de 
larven van amfibieën hebben niet 
de kans om het landstadium te 
bereiken. In sommige poelen staat 
nu nog steeds te weinig water.
Vocht in de grond is van levens-
belang voor wormen en ander 
bodemleven. Geen vocht, geen 
wormen. Wormen zorgen ook 
voor het omzetten van organisch 
materiaal in opneembare voe-
dingstoffen voor planten.
Er zijn heel veel dieren die 
wormen als hoofdvoedsel op het 
menu hebben staan. Egels, das-
sen, mollen, maar ook vogels.
Ook zullen exoten zich explosief 
kunnen gaan ontwikkelen met alle 
gevolgen van dien. Denk aan de 
buxusmot of de tijgermug.
Einde van de zomer weten we het! 
Ik zie de bui al hangen!

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer
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Zijn uw voeten ook al
U kent vast wel de kreet: „Verwen jezelf 
met een paar nieuwe voeten”.  Dat mag 
ook wel. Want een goede voetverzorging is 
voor iedereen belangrijk. Niet alleen voor 
bejaarde mensen of diegenen die ’last’ 
hebben van de voeten zoals een likdoorn, 
eeltplekken, kalknagels, ingroeiende nagel 
of andere vervelende kwaaltjes. Nee, een 
goede voetverzorging is voor man en vrouw, 
jong en oud, groot en klein, kortom voor echt 
iedereen. Dus ook voor U!

VOOR EEN AFSPRAAK
BEL

040-2812764

klaar voor de lente!

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

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

Bent u klaar
voor een pedicure?



Dit jaar is een bijzonder jaar voor 
het Eindhovens Muziekcollectief : 
ons jubileumjaar. En dat is een heel 
speciaal jubileum: 100 jaar!
Het Eindhovens Muziekcollectief is 
recent ontstaan uit een fusie van de 
Tongelrese harmonie De Eendracht 
en Sorpretivo, de oude PTT-harmo-
nie. Maar de geschiedenis gaat veel 
verder terug. Daarover vertellen we 
u de komende maanden in Rond ’t 
Hofke. Gelukkig hebben we niet al-
leen een hele lange historie, we zijn 
ook een actieve vereniging. Op dit 
moment zijn we aan het repeteren 
voor het reünistenconcert. Op een 
oproep aan oud-leden om weer mee 
te spelen voor een eenmalig concert 
kwamen heel veel reacties. Inmid-
dels repeteren we met bijna 100 
muzikanten!
Deze reünie is het moment om 
te achterhalen wat een harmonie 
zo speciaal maakt. Wanneer we 
de oudleden vragen waarom ze 
zo graag weer meespelen, is dit 
natuurlijk vooral het samen muziek 
maken. Zelf spelen is mooi, maar 
met z’n allen muziek maken is 
geweldig. Ook werd vaak genoemd 
dat de harmonie een vriendenclub 
is, een groep gelijkgestemden die je 
iedere week ziet.
Wat zo’n reünie aan muzikale 

energie op kan leveren, kunt u zelf 
horen op 23 maart a.s. Met een 100 
koppige bezetting op het podium 
gaat dit geweldige muziek opleve-
ren.

Het thema van de avond is ’film-
muziek’. We spelen muziek uit 
films als: ’Mission Impossible’; een 
medley uit de Blues Brothers Revue; 
’I will follow him’ uit Sister Act; 
’Moment for Morricone’ met high-
lights uit zijn filmmuziek en niet 
te vergeten ’Bohemian Rhapsody’ 
uit de bioscoopfilm die momenteel 
superrecensies krijgt.
Het orkest begeleidt bij sommige 
nummers Caroline Chamboné. 
Caroline is professioneel zangeres 
en muziekdocent uit ons eigen 
Eindhoven. Daarnaast begeleiden 
we drie zangeressen in opleiding die 
al ervaring hebben bij bijvoorbeeld 
Theaterplan. En met een dusdanig 
groot, van alle instrumenten voor-
zien orkest, kan het niet anders dan 
een geweldig muzikaal spektakel 
worden.

Uiteraard bent u van harte welkom 
om ons aan te moedigen en/of 
om te genieten van de muziek die 
avond. De uitvoering vindt plaats in 
de aula van scholengemeenschap 

Augustinianum, Dirk Boutslaan 
25, 5613 LH Eindhoven. U kunt 
gratis parkeren bij de school of in de 
straten eromheen.

Kaarten á € 10,- zijn verkrijgbaar 
via kaarten@eindhovensmuziek-
collectief.nl

Reünistenconcert eindhovens 
Muziekcollectief

13



nieuws van de
Basisscholen

Wij, groep 1/2C van basisschool 
De Boog, doen mee aan de W&T-
kit van TechniekTalent. Dit houdt 
in dat wij 15 dagen lang lesjes 
doen die te maken hebben met 
wetenschap en techniek. Vandaag 
moesten we nadenken over een 
grote-mensen-probleem en daar 
oplossingen voor bedenken.

PROBLEEM:
Brengen en halen zonder chaos.
Iedere dag begint en eindigt de 
schooldag voor jullie allemaal op 
hetzelfde tijdstip. Dat betekent dat 
jullie ook allemaal tegelijk moeten 
worden gebracht en opgehaald. 
Omdat veel mensen dat met auto’s 
doen, zorgt dat bij veel scholen voor 
opstoppingen op straat. Heel goed 

voor het milieu is het ook al niet. 
Bedenk hier oplossingen voor!

OPLOSSINGEN VAN GROEP1/2C:
Ergens anders parkeren en een 
stukje lopen.
Parkeren op een lege plek.
Later ophalen, niet tegelijk uit.
Met de scooter ophalen i.p.v. de 
auto.
Eerder naar school brengen.
Eerder ophalen.
Met de trein of het vliegtuig.
Niet met de auto komen maar met 
de fiets of te voet.

Met name het laatste idee (van 
Gino) vonden de kinderen een 
haalbare oplossing. Veel kinderen 
wonen dicht bij school en kunnen

best lopen i.p.v. met de auto naar 
school. Bij de vraag aan de kinderen 
wie er dan kon lopen i.p.v. met de 
auto stak de helft zijn hand op! 

Wij zeggen: 
PROBLEEM OPGELOST!! 

Goed doel Kerst
De week voor de kerstvakantie heb-
ben alle kinderen van ’t Karregat en 
Korein Kinderplein zich met succes 
in het zweet gerend voor hun zelf 
gekozen goede doel, de Clini-
Clowns. Met trots is er op woensdag 
30 januari een cheque overhandigd 
aan de CliniClowns met een bedrag 
van wel 4400 euro! Dit hebben we 
samen met een kop warme chocola-
demelk gevierd in onze patio.

Schaaktoernooi
Op woensdag 23 januari hebben 2 
teams met leerlingen van ’t Kar-
regat meegedaan aan het PCN 
schaaktoernooi in Nuenen. Onder 
de bezielende leiding van twee 
enthousiaste vaders hebben de 
teams een 1e en 2e prijs in de wacht 
gesleept. 

’t Karregat straks een GDO-school
Als school zijn we druk bezig ge-

weest om een methodiek te kiezen 
die ons helpt preventief te werken 
aan de sociale veiligheid op school. 
De methodiek die we hebben 
gekozen is GDO, groepsdynamisch 
onderwijs. 
Dit zal de rest van dit schooljaar één 
van de hoofdthema’s zijn waar de 
leerkrachten met de kinderen aan 
gaan werken. We verwachten op 
termijn een sfeer op school waarin 
kinderen op een prettige en correcte 
manier met elkaar omgaan.

Spilcentrum ’t Karregat

CONTACT
Karin van Grunsven
Telefoon 040-2811760
E-mail: k.vangrunsven@skpo.nl
Internet: www.bsdeboog.nl
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CONTACT
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Telefoon: (040) 2810326
E-mail: info@bs-karregat.nl
Internet: www.bs-karregat.nl

Dahliaclub St. Martinus

Even bijpraten over onze dahliatuin, wij zijn al druk 
bezig om alle voorbereidingen te treffen voor een nieuw 
bloemenseizoen. Tot nu toe hebben onze knollen de 
winter goed doorstaan.
We zijn er ook erg zuinig op geweest, iedere dag hebben 
een paar leden de opslag gecontroleerd op temperatuur 
en luchtvochtigheid. Dat is ook nodig als je zo’n 1300 
knollen opslaat. We hebben afgelopen winter weer 
een tuinkas gekregen en we gaan nu zelf aan de slag 
met vermeerderen van knollen. Uiteraard beginnen we 
met de mooiste soorten. Ook gaan we dit jaar met een 
nieuw experiment van start. Er is namelijk een soort 
dahlia waarvan de bloem langer dan een week op vaas 
zou blijven staan, dit is natuurlijk heel geweldig. Wij 
hebben dit jaar op onze tuin 80 stuks van deze knollen, 
in 8 soorten. Dit zijn de Karma dahlia’s. Wij zijn heel 
benieuwd of het waar is dat ze langer op vaas blijven en of 
ze mooie lange stelen hebben. In de maand juli staan ze 
in bloei, kom in de maand juli zelf even kijken.
Ik denk dat ik in het volgende nummer van wijkblad Rond 
’t Hofke meer kan vertellen over het stekken.

Bestuur Dahliaclub St. Martinus

Carnaval
Ook dit jaar werd ’t Karregat met 
carnaval weer flink versierd met 
slingers en serpentines. Op donder-
dag hadden we het thema „bende al 
wakkur!?” en waren er een heleboel 
kinderen en zelfs leerkrachten in 
hun pyjama op school.
Op de vrijdag van carnaval werd 
het feest geopend door onze eigen 

prins en prinses. Tijdens het car-
navalsfeest werden er modeshows 
gelopen, geschminkt, spelletjes 
gespeeld en natuurlijk gedanst en 
gehost. Ook waren er in de middag 
op het podium spetterende dansjes 
te zien van kinderen uit de boven-
bouw! 

Zaterdag 23 maart organiseert 
Scouting Doornakkers een groot 
wijkspel op het grasveld bij de 
school de Boschakker van 14.00 
tot 16.30 uur.
Voor iedereen uit Doornakkers, 
Geestenberg en ver daarbuiten.

Ben je tussen 5 en 11 jaar en heb 
je zin om mee te doen?

Meld je dan op 23 maart om 
14.00 uur aan bij de stand van 
Scouting Doornakkers, op het 
grasveld bij basisschool de 
Boschakker aan de Jozef 
Israëlslaan. Wij hebben er 
zin in, jullie ook?

Bevers, Welpen, Esta’s, Kabouters 
en Staf Scouting Doornakkers.

Scodoo wijkspel!
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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 

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

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Huidverbetering
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
D.A.S Plasma lift
Massages
Tanden bleken

Dins. t/m vrij.  10:00 - 20:00 uur

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

24/7 online afspraak maken



De afgelopen weken zijn er al veel 
buien gevallen. Dat water is van 
harte welkom. Toch is hiermee de 
droogte nog niet voorbij. Water-
schap De Dommel doet zoveel mo-
gelijk om het water vast te houden. 
Voldoende grondwater en water in 
sloten en beken is belangrijk voor 
de landbouw, natuur en voor u.

Rol waterschap
Het klimaat verandert. Het weer 
kent steeds meer extremen. In april 
2018 viel in delen van Noord-
Brabant in een halve dag meer 
regen dan normaal in een maand 
tijd. Daarna werd het droog, heel 
droog. En nog steeds is het op veel 
plaatsen in Midden-Brabant droger 
dan normaal, met lage grondwater-
standen tot gevolg. Droogte en erg 
veel regen in korte tijd zijn 
effecten van klimaatverandering. 
Het waterschap heeft ook in droge 
perioden een belangrijke rol als 
waterbeheerder. 

Samen met u
We doen er alles aan om zoveel 
mogelijk regenwater vast te houden 
in sloten en beken waardoor het 
grondwaterniveau weer kan stijgen. 
We vragen grondeigenaren om in 
hun sloten het water wat langer vast 
te houden. Dan heeft het slootwater 
de tijd om in de bodem te zakken en 
zo het grondwater aan te vullen.

Zo nat mogelijk de winter uit 
De droogte van 2018 heeft een 
grondwaterstand opgeleverd die 
op veel plaatsen veel lager is dan 
normaal. Voor agrariërs een zorge-
lijke situatie. Waterschap en ZLTO 
(Zuidelijke Land- en Tuinbouworga-
nisatie) steunen agrarische onder-
nemers die willen helpen de grond-
waterstand te herstellen door het 
regenwater langer in de sloten vast 
te houden. De Dommel adviseert en 

ondersteunt initiatieven van agrari-
ers om water vast te houden voor de 
korte en langere termijn.

Reddingsactie voor de zeldzame 
beekprik
Onze kwetsbare beken hebben 
geleden onder de droogte. We heb-
ben de zeldzame beekprik kunnen 
redden door extra water in de beken 
te pompen. Natuurorganisaties en 
Waterschap De Dommel werken sa-
men aan natuurherstelprojecten in 
Midden-Brabant en creëren hiermee 
meer ruimte voor water en natuur. 

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 20 maart 2019 zijn 
de verkiezingen voor het algemeen 
bestuur van Waterschap De Dom-

mel. Deze zijn tegelijkertijd met de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. Er spelen verschillende 
belangen op gebied van bijvoorbeeld 
natuur, landbouw, recreatie en 
veiligheid. Er valt wat te kiezen, u 
stemt toch ook? Stemhulp
dommel.mijnstem.nl kan u helpen 
om een goede keuze te maken. 
Meer informatie over de water-
schapsverkiezingen vindt u op 
www.dommel.nl/verkiezingen. 

Let op bij online plaatsing: 
de stemhulp dommel.mijnstem.nl 
is zichtbaar vanaf 18 februari 
10.00 uur.

Het regent, maar de droogte is nog 
niet voorbij!
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in gesprek met...
Co Teijken

De ontmoeting met Co Teijken is 
middagvullend geworden. Wat een 
onderhoudend verteller is hij. 
Co komt uit een spoorfamilie. Zijn 
vader en ook zijn opa werkten bij 
het spoor. In zijn jeugd woonde 
hij aan de spoorlijn Gouda/Alphen 
aan de Rijn ter hoogte van Gouda. 
Co vond het heerlijk om de treinen 
langs te zien en horen komen. In 
1947 maakte hij de eerste trein-
foto’s. De gemeente Gouda wilde 

voor haar archief de foto’s graag 
hebben. Na de bevrijding heeft hij 
om aan te sterken, een tijd doorge-
bracht bij spoormensen in Zwitser-
land. Vanwege zijn werk heeft Co 
met zijn gezin op diverse plekken in 
Nederland gewoond. In Eindhoven 
heeft hij jaren bij de DAF gewerkt 
en vanuit Tongelre, waar hij nog 
steeds woont, is hij veel foto’s gaan 
maken. 
Voor zijn gezondheid moest hij later 

wat meer bewegen en zodoende 
toog hij dagelijks naar geschikte 
plekken zoals de Fuutlaan, de 
Loostraat en de Hofstraat. Door het 
plaatsen van hekken en geluidswal-
len is het niet meer mogelijk om 
een hele trein op de foto te krijgen. 
Co beperkt zich sindsdien tot de 
locomotieven vanaf de Hofstraat. 
Het is ongelooflijk hoeveel bijzon-
dere locomotieven en treinen er 
langs komen! Via powerpoint zag 
ik o.a. de bevrijdingstrein uit 2010, 
de Lourdestrein, de Brabant Pers 
Express uit 1994, verschillende 
Alpenexpressen, een Berlijnse kin-
dertrein uit 2004, de prinses Ariane 
Express Koploper uit 2007 etc. 
Het meest spannend vindt Co het 
om treinen te fotograferen die hier 
zelden langskomen, zoals muse-
umtreinen en treinen die proefritten 
maken. Voor het maken van een 
foto moet Co veel geduld hebben, 
het is net als bij vissen: af en toe 
heb je beet. 
Op de fiets rijdt hij naar het station 
van Eindhoven om steeds vanaf 
dezelfde plek net buiten de overkap-
ping bij perron 6, locs te fotografe-
ren. In 1996 reisde toenmalig prins 
Willem Alexander met de Oriënt 
Expres van Utrecht via Keulen naar 
Venetië. In Utrecht bekeek hij de 
oude stoomlocomotief. Co heeft 

Als ik door de Hofstraat fiets, zie ik regelmatig een oudere 
man met een fototoestel staan. Hij wacht daar het juiste 
moment af om een mooie trein te fotograferen. Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt: graag zou ik wat meer willen 
weten over de man met deze bijzondere hobby. Nou dat 
heb ik geweten! 

Co’s eerste foto: trein uit Gouda voor spoorbrug 1947

Oriëntexpres met Willem Alexander in beige jasje SSN stoomtrein ’kerst express’ 2018
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daar op afstand een plaatje van kun-
nen schieten! Samen met zijn vrouw 
Lenie heeft hij vele treinreizen in 
Europa gemaakt. De vakanties 
met de kinderen naar Zwitserland 
gingen altijd per spoor. Geregeld 
bezochten zij spoorwegmusea zoals 
Verkeersmuseum Luzern, Utrecht, 
Mulhouse, Neurenberg en York. 
Met kleinzoon Rob (machinist bij de 
NS) deelt hij de liefde voor treinen. 
Samen bezoeken ze open dagen van 
werkplaatsen waar je veel bijzon-
dere treinen leert kennen. 
Op 25 en 26 mei 2019 zijn er open 
dagen in Blerick. Hier gaan treinen 
van het spoorwegmuseum naartoe 
voor onderhoud. Soms tipt Rob zijn 
opa als er een mooie trein voorbij 
gaat komen op het Eindhovense 
spoor. Co is op 7 februari 1996 
aanwezig geweest bij de overdracht 
van de laatste ’hondekop’; vol 
trots noemt hij het nummer van 
deze trein: 766 Materieel 1954 en 
deze trein reed van Zwolle naar de 
werkplaats in Onnen (Groningen). 

De foto’s die Co daar maakte, zijn 
verschenen in het blad van de 
stichting ’Hondekop’. Bij speciale 
gelegenheden, zoals voor de stich-
ting ’Doe een Wens’, rijdt deze trein 
nog. Behalve de hondekop rijden er 
dan ook andere museumtreinen. In 
Nederland hebben Co en Lenie alle 
museumlijnen bereisd. Het klinkt 
ongelooflijk, maar het echtpaar 
heeft ook alle 400 stations van Ne-
derland bezocht! Als zij op een sta-
tion waren, maakte Co foto’s en zijn 
vrouw kocht van iedere plaats een 
ansichtkaart. In het verleden zijn er 
door Co ook foto’s gemaakt van niet 
meer in gebruik zijnde stations 
(ca. 130), zgn. ’spookstations’. 
In de ’treinkamer’ vind je een 
complete verzameling van alles wat 
met deze hobby te maken heeft, 
waarvan alles nauwkeurig is gedo-
cumenteerd. Zoals mappen met de 
stations van Nederland, een verza-
meling van alle soorten vervoers-
bewijzen, een vitrinekast mudjevol 
met souvenirs uit een jarenlange 

verzameling etc. Op de kast ligt een 
verzameling prachtige stationspet-
ten. Via speciale websites houdt 
Co dagelijks de beslommeringen 
van het spoor bij. Hij is lid van de 
NVBS (Nederlandse Vereniging van 
Belangstellenden in het Spoor- en 
Tramwezen). Eén keer per maand is 
er in de ’Fuut’ aan de Fuutlaan een 
bijeenkomst. Hier wordt dan door 
leden presentaties gegeven over 
railvervoer in binnen- en buiten-
land. (Tijdens ons gesprek maakte 
Co mij erop attent dat de vereniging 
op zoek is naar nieuwe leden...! 
Hij vindt het ook fijn om ansicht-
kaarten en foto’s van Nederlandse 
stations te ontvangen.) 
Vanuit hun gezellige appartement 
heb je een mooi uitzicht op de 
spoorlijn aan de Hofstraat. 
Co heeft het spoor altijd binnen be-
reik gehouden! Wat was het fijn om 
op deze winterse dag te luisteren 
naar zijn prachtige treinverhalen.

Ans Verheijen

Materieel ’54 De Hondekop

Ansichtkaart 175 jaar spoorNS-20 ’Kameel’ tijdens spoorwensdag 2015
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Is vreugdevol contact 
mogelijk bij mensen 
met diepe dementie?

De clown ontmoet de mens met dementie zonder verwachting 
en zonder plan. Maar met fantasie. Ze ontmoeten elkaar in 
hun eigen logica, in een aanraking die vanzelfsprekend voelt, 
en in een oogcontact waarin een glimlach zichtbaar is. Die 
momenten met humor zijn kleine wonderen van ontmoetingen. 

Een boek voor verpleeghuismedewerkers, mantelzorgers, 
voor familie. Voor clowns in de zorg. Voor eenieder die zich 
wil verdiepen in de ontmoeting met de mens met dementie 
of met meervoudige stoornissen.

Met prachtige illustraties, foto’s, anekdotes, gedichten en 
interviews; met oa de wereldvermaarde arts en clown Patch 
Adams, grondlegger van de Cliniclowns. In Nederland stond 
Arno Huibers mede aan de basis van Cliniclowns 
en is grondlegger van miMakkus.nl

Het nieuwe boek van
ARNO HUIBERS

Verkrijgbaar in de boekhandel 
/ bol.com / lecturis.nl of u mailt 
naar info@arnohuibers.nl 
€ 24,95 (gratis verzending)

‘Voor iedere lezer die zich machteloos voelt nu alle vormen van 
communicatie wel verdwenen lijken, is dit boek zeker een 
aanrader’ - recensie Nederlandse Bibliotheken

Tongelresestraat 337A, Eindhoven
Tel.: 040 84 35 716 • www.scooterexclusief.eu

In & vErkoop 
vAn [ E ] scooTErs - E-BIkEs
•  Reparatie en onderhoud van alle merken
• Onderdelen - accessoires
• GrATIs Ophaaldienst • GrATIs Leenscooter
• Scooter-verhuur - scooter-lease

Info /AfsprAAk wErkplAATs

06 23 89 09 07



De volgende onderwerpen werden 
o.a. besproken:
–  Regelgeving rond kamerverhuur 

en woningsplitsing,
–  Actualisering van het bestem-

mingsplan Tongelre buiten 
de ring. Hierover komen twee 
informatiebijeenkomsten van 
de gemeente op 12 maart in het 
Wasven en op 19 maart in Orka.

–  De voorontwerpfase van de fiets-
straat van het station Eindhoven 
naar Helmond. Deze gaat moge-
lijk lopen via Celebeslaan, ’t Hofke 
(noordzijde) en Loostraat.

De wijkagent geeft een opsom-
ming van diverse zaken die hebben 
plaatsgevonden vanaf 1 januari. 
Voor zijn gehele wijk is dat 
1 inbraak, 1 poging tot inbraak, 
1 diefstal uit een auto en 2 pogin-
gen daartoe. Daarnaast is o.a. een 
aanzienlijke partij zwaar illegaal 
vuurwerk in beslag genomen en is 

er een hennepkwekerij ontruimd. 
Veel van zijn inzet wordt dagelijks 
opgeëist door verwarde personen.

AED
De vele inspanningen in Geesten-
berg hebben er toe geleid dat er tus-
sen de sporen inmiddels drie AED’s 
zijn geplaatst en men daar volop 
aan de gang is met het werven en 
opleiden van buurthulpverleners.

Buurtpreventie
Buurtpreventie ’t Hofke draait goed. 
Het team is goed bezet en zou al-
leen in het weekend nog wat nieuwe 
deelnemers kunnen gebruiken. Wilt 
u zich in het weekend een uurtje per 
maand inzetten voor de veiligheid 
van uw wijk, neem dan contact op 
via buurtpreventiehethofke@gmail.
com .
Op 12 februari jl. ontstond er 
onrust in de wijk omdat het bedrijf 
Verisure huis aan huis probeerde 

hun diensten op het gebied van 
inbraakbeveiliging te verkopen. 
Daarbij werd als verkooppraatje 
 gebruikt, dat er in de wijk een 
golf van inbraken was. Omdat dit 
absoluut niet waar is, heeft onze 
wijkagent contact gehad met dat 
bedrijf en hen op de vingers getikt 
voor die uitlating. 
De buurttent voor inbraakpreventie, 
die onlangs bij de Jumbo stond, 
werd naar verhouding goed bezocht. 
Bij buurtpreventieteam Vlinder-
town hebben zich nieuwe leden 
aangemeld. Het initiatief voor deze 
tent en het project van de buurt-
helden hebben puur te maken met 
inbraakpreventie en het naderende 
carnaval.

Volgende vergadering
Het volgende overleg van het leef-
baarheidsteam is op maandag 
1 april 2019 om 20.00 uur in 
’t Oude Raadhuis.

U bent van harte welkom

leefbaarheidsteam
(Verslag bijeenkomst van 25 februari 2019)

Tennis Vereniging Nogfit

Seniorentennisclub NOGFIT, onderdeel van 
pensioenvereniging PVGE, speelt van maart t/m 
oktober met ongeveer 100 leden op de all weather 
tennisbanen op de campus van TU/e.
De club bestaat al meer dan 25 jaar.
Op 4 dagen in de week kunt u in de ochtend 
tennissen met actieve en vitale 50-plussers.
De kosten bedragen € 55.
 

Wilt u nog fitter worden?

Neem contact op met:
Riette Scheerhoorn
06 46472924
Pie-ja@hotmail.com
Zie ook de website: https://eindhoven.pvge.nl/
clubs-eindhoven/tennisclub

In ons wijkblad van februari hebben wij gemeld dat 
in het in 2015 gerenoveerde gedeelte van ’t Karregat 
zowel de Salto school en het Spil-centrum zijn 
ondergebracht.
Hierin is een kleine fout geslopen. Ook de Salto 

school is onderdeel van het Spil-centrum.
Het Spil-centrum ’t Karregat bestaat dus uit Salto 
basisschool en Koreinkinderplein Urkhovenseweg, 
dagopvang, BSO en PeuterPlaza. Alles onder één 
dak, onder één naam.

Rectificatie Spil-centrum ’t Karregat
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Compleet aanbod

Persoonlijk contact
en service

Eén aanspreekpunt
voor en tijdens uw reis

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven • 06 411 530 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl • lucillereizen.nl

facebook.com/lucillereizen

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



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

Elke zondagmiddag komen men-
sen uit de buurt gezellig bijeen in 
’t Oude Raadhuis om een kopje kof-
fie of thee te drinken en een praatje 
te maken. Als de koffie op is en men 
is bijgepraat gaat men over op een 
spelletje doen. Aan één tafel rikt 
men graag, aan een andere wordt 
gejokerd of rummikub of triominos 
gespeeld. We hebben nog meer 
soorten spelletjes en men wisselt 
ook wel eens af. Hierbij is iedereen 
van harte welkom.

Vanwege ziekte en natuur-
lijk verloop in het team van de 
gastvrouwen/-heren van de Zon-
daginloop van ’t Oude Raadhuis 
zijn wij op zoek naar enkele nieuwe 
vrijwilligers. Als team werk je met 
tweeën en ben je ongeveer eens 
in de 4 of 5 weken van 13.00 tot 
17.00 uur aanwezig. Minder vaak 
aanwezig zijn is ook mogelijk. 

De taken van de gastheer/gast-
vrouw zijn o.a. de ruimte gezellig 
maken, een praatje maken met de 
gasten en hen van een hapje en 
drankje voorzien.  
De afwasmachine wast de kopjes en 
glazen. 

Spreekt dit je aan, loop dan eens 
gezellig, vrijblijvend binnen.

Voor informatie: 
’t Oude Raadhuis 281 17 37 
(tussen 9.00 en 12.00 uur)
of: M. Smits 040 281 16 55 

Gastvrouwen/gastheren gezocht

Tijdelijke wollige bewoners in Tongelre!

Foto: Marcelline Jans. Schapen tussen de Loostraat en Zwaluwstaartweg.
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis

agenda

 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.

 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 
-  De wijkagent is elke 1e woensdag van de maand 
aanwezig van 14.30 tot 15.30 uur. Afwisselend: even 
maand in Orka, oneven maand in ’t Oude Raadhuis.

 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!

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

Gezellige filmavond met hapjes
Op vrijdagavond 15 maart organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. We vertonen een 
 kwaliteitsfilm, houden een pauze en zorgen voor 
 lekkere zelfbereide hapjes die passen bij de film. 
In ’Hasta la Vista!’ (2011) zijn drie vriendinloze Belgi-
sche jongens hun maagdenleven zat. Onder het mom 
van een wijntour reizen de drie naar Spanje om daar 
verandering in te gaan brengen. Niets zal hen tegen-
houden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, de 
tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd 
is.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond: 
19 april, 17 mei en 21 juni.

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.
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Activiteiten agenda t/m juni 2019

Filmavond vrijdag 15 maart 19.30 - 23.00 uur

Fietstocht voor jong en oud zondag 7 april 12.30 - 17.00 uur

Liedertafel zondag 14 april 14.00 - 17.00 uur

Filmavond vrijdag 19 april 19.30 - 23.00 uur

Paasbrunch 2e Paasdag, 22 april 11.30 - 13.00 uur

Filmavond vrijdag 17 mei 19.30 - 23.00 uur

Avondwandelvierdaagse 20 t/m 23 mei 18.00 - 19.00 uur

Avondfietsdriedaagse voor jong en oud 27 t/m 29 mei 18.00 - 19.00 uur

Pinkstermarkt, 2e Pinksterdag maandag 10 juni 12.00 - 17.00 uur

Muziek-/kletsavond vrijdag 14 juni 20.00 - 23.30 uur

Filmavond vrijdag 21 juni 19.30 - 23.00 uur

Fietstocht
Op zondag 7 april is er een fietstocht voor jong en 
oud, ook voor de allerkleinsten. Wat is er mooier dan 
in de ontluikende natuur van de vroege lente met het 
hele gezin, buren en vrienden een fietstocht van 
15 of 25 km te ondernemen in die mooie Tongelrese 
omgeving. Onderweg wordt niet alleen de dorst ge-
lest maar heeft een deskundig team ook allerlei leuke 
spelletjes in petto. Vertrek vanaf ’t Oude Raadhuis 
tussen 12.30 en 13.30 uur, inschrijfgeld inclusief 
route € 2,00 per persoon. 

Liedertafel
Zondagmiddag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur. Een, 
twee, drie zing maar…! Misschien zingt niet iedereen 
graag alleen, maar iedereen zingt wel graag mee. Ja 
toch! Grijp je kans. In april is er een meezingmiddag in 
’t Oude Raadhuis. Dit alles met medewerking van de 
befaamde liedertafel Santé uit Oirschot. Entree € 1.50.

Paasbrunch
2e Paasdag 22 april van 11.30 tot 14.00 uur. 

Kosten € 6,50. Aanmelden vanaf 25 maart. 
Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur bij ’t Oude Raadhuis of telefonisch 040-2811737.

Zet in uw agenda!
We gaan weer wandelen tijdens de avondwandel-
vierdaagse en wel van 20 tot en met 23 mei 2019.
Zet de wandelschoenen klaar en smeer de kuiten. 
Tot 20 mei.
Marianne Kommers en Fransje Rovers.
Organisatie Avondwandelvierdaagse. 

Gezellige filmavond met hapjes
Op vrijdagavond 19 april organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de kwaliteitsfilm ’Tous les Soleils’

schrijf dit 
vast in je
agenda!
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CONTACT
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl Internet: www.orkacentrum.nl

activiteiten bij Orka

Zoek je mee naar Familie Paashaas?
Wat boffen we toch dat de familie Paashaas elk jaar in 
het park midden in de Geestenberg neerstrijkt. Ga je 
ze op Tweede Paasdag mee helpen zoeken in het Park? 
Als je ze hebt gevonden krijg je vast een paasei. Op de 
paaseieren staat soms een nummer….als je na de tocht 
weer bij Orka bent aangekomen is er nog een loterij en 
kun je met je paasei nóg een prijs winnen! 

Wanneer?
Op Tweede Paasdag, 22 april,  van 11.00-13.00 uur.

Waar?
Start om 11.00 uur bij Orka en uiterlijk 13.00 uur is 
het afgelopen. Deelname alleen mogelijk met een van 
tevoren gekocht kaartje! Kaartjes kosten €1,50 en wor-
den op 10 en 17 april verkocht op het schoolplein van 
Basisschool  ’t Karregat en van Basisschool de Boog. 
Op 15, 16 en 17 april zijn er ook kaartjes te koop aan 
de deur op Laar 8 tussen 16.00-20.00 uur. 

Namens de familie Paashaas: 
hopen we je te zien op 2e Paasdag!

Woensdagmiddag 
Elke woensdagmiddag ORKA Ontmoet van 12.00 
tot 14.00 uur. Een gezellige lunch voor slechts 
€ 2.50. U kunt gewoon aan komen schuiven. 

Woendagavond
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur 
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een 
3-gangenmenu voor gasten. 
Voor Cook4U moet je je wel even van tevoren 
aanmelden i.v.m. beschikbare plaatsen. Dit doe 
je via cook4u.orka@gmail.com. Je krijgt zo snel 
mogelijk reactie op je mail. Jonge koks zijn ook van 
harte welkom, voor aanmelden of vragen: cook4U.
orka@gmail.com.

Donderdagavond
Elke donderdagavond effe een Bakkie doen bij 
Bakske Doen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar! Iedereen is welkom om aan te schuiven voor 
een gezellig gesprek. 

Interesse in actie bij Orka? 
Interesse om mee te doen met een van boven-
staande activiteiten? Of wil je zelf een activiteit 
organiseren? Mail even naar info@orkacentrum.
nl,. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je 
opnemen. 
Interesse in een van de andere activiteiten in Orka, 
zoals dansen, Yoga, Kun Tao? Kijk op onze website 
voor meer informatie www.orkacentrum.nl.
Tot ziens in Orka! 

Agenda
orka 
uitgelicht
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Muziekavond Country & Blues: 
Zaterdagavond 13 april v.a. 20.30 uur
Onze video DJ heeft weer een berg goede 
liedjes en even zo gave clips daarbij opgesnord 
om de hele avond van te kunnen genieten. 
Natuurlijk is er ruimte voor verzoekjes. Door 
de klapdeurtjes naar binnen en met pelpinda’s 
op tafel waan je je in ’Saloon Orka’. Howdy! 

Vinyl party: 
Zaterdagavond 16 maart v.a. 20.30 uur
Lekker losgaan of juist rustig genieten met vrienden 
en wijkgenoten van de beste platen die op vinyl zijn 
uitgebracht. Onze Vinyl DJ heeft de beschikking over 
1500 singles. In de platenkoffers kun je zelf op zoek 
gaan naar die ene speciale single.

Paastocht: Maandag 22 april 
van 11.00-13.00 uur
Houd de posters in de gaten, zodat je op tijd je 
kaartje koopt om mee op zoek te gaan naar de familie 
Paashaas. 

country 
& blues

Woensdagavond 13 maart én 10 april
Cook4U heeft elke keer 24 tot 30 gasten die 
tussen 19.00 uur en ca. 21.00 uur van het Cook4U 
’restaurant’ kunnen genieten. 
Met maximaal 10 jonge koks (van 11 tot 18 jaar) en 5 
begeleiders maken we vanaf 17.30 uur elke keer weer 
een ander 3-gangenmenu klaar.
We hebben nog plek voor enkele jonge koks. Ken je 
iemand die wil leren koken, of gewoon gezellig mee wil 
doen? Geef je op via Cook4u.orka@gmail.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

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
en tijdens de brei- & haakclub

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

de leukste, mooiste, grootste en gezelligste 
brei-en haakwinkel van eindhoven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen 
gemaakt van de meest zuivere grondstoffen. 

Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van 
vitamines en voedingssupplementen dan kom snel naar 

Etos Tongelresestraat!

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46



Bouillon met basilicumballetjes

voor 4 personen
Ingrediënten
* 1 ui
* 2 winterwortels
* 1/4 knolselderij
* 1 grote prei
* 4 eetlepels boter
* zout en peper
* 3 lente-uitjes
* 1 bosje basilicum
* 125 ml melk
* 75 gram bloem
* 1 ei

Bereiding
1  Pel de ui en snijd hem in 4 stukken. Maak 1 wortel, 

de knolselderij en de prei schoon en snijd ze in blok-
jes en ringen.

2  Verhit 2 el boter in een pan en fruit de ui en groente 
erin en strooi er zout over. Giet er 1 liter water bij, 
eventueel met een kippenbouillonblokje, en breng 
aan de kook. Laat dit ca. 45 minuten zachtjes koken.

3  Maak de lente-uitjes en de andere wortel schoon, schil 
ze en snijd ze in heel dunne reepjes. Maak de basili-

cum schoon, pluk de blaadjes en hak ze heel fijn.
4  Breng de melk, wat zout en 2 el boter aan de kook. 

Voeg de bloem in een keer toe en roer net zo lang tot 
het deeg als een klont van de bodem loslaat. 
Haal de pan van het vuur, roer het ei en de gehakte 
basilicum door het deeg en laat afkoelen.

5  Maak met 2 vochtige dessertlepels balletjes van het 
deeg. Laat de balletjes in ruim kokend water met wat 
zout 8-10 minuten garen. 
Haal ze uit het water en laat uitlekken.

6  Zeef de bouillon en breng hem opnieuw aan de kook. 
Breng hem op smaak met peper en zout. 
Laat de groentereepjes 2-3 minuten garen. 
Verwarm de kruidenballetjes erin en serveer uit.

Geniet van dit gezonde soepje
Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

Humanitas Eindhoven is sinds 
kort gestart met een nieuw project, 
Wel Thuis. Wij zoeken hier vrij-
willigers voor. En die wonen wel-
licht in uw wijk of er zijn ouders 
die zich aan willen melden voor dit 
project. 
Gezinnen die deelnemen aan het 
project Wel Thuis worden al bege-
leid door een professional binnen 
de jeugdzorg. De (gratis) wekelijk-
se ondersteuning van vrijwilligers 
is op basis van gelijkwaardigheid 
en richt zich op de alledaagse 
vragen en behoeften van het gezin, 
zodat zij meer grip krijgen op hun 

situatie en uiteindelijk zelf verder 
kunnen. 
 Een vrijwilliger is een maatje voor 
het gezin door bijvoorbeeld een 
luisterend oor te bieden, samen 
activiteiten te ondernemen, opvoe-
dingsondersteuning of vriend-
schappelijk contact te bieden, mee 
te gaan naar afspraken en/of te 
helpen bij structuur aanbrengen. 

Iedere drie maanden bespreken 
het gezin, de coördinator, vrijwil-
liger en hulpverlener met elkaar 
hoe het gaat.

Humanitas zoekt vrijwilligers
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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 17 maart 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide, Vluchtelingenwerk
 Zondag 24 maart 10.00 uur
Karin Seijdel, Jeugdkerk
 Zondag 31 maart 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide, Klein Vocaal
 Zondag 7 april 10.00 uur
ds. Elbert Grosheide, Avondmaal en Cantorij
 Zondag 14 april 10.00 uur 
ds. Henk Veltkamp,Palmpasen, Jeugdkerk.

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 jeugd-
kerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. De 
jeugdkerk komt samen in ’De Blokhut’. 

Bij de diensten van 17 maart en 7 april
Op 17 maart zal de jaarlijkse dienst in samenwerking 
met ’Vluchtelingen in de knel’ gehouden worden. In de 
dienst van 7 april zal stilgestaan worden bij het honger-
doek van deze veertigdagentijd. De titel is: ’Mens waar 
ben je?’ Het is gemaakt door kunstenaar Uwe Appold. 

Vespers tijdens de veertigdagentijd
Vanaf zondag 10 maart worden, in het kader van 
de veertigdagentijd, weer vespers gehouden. In de 
vespervieringen zijn lezingen, liederen en stiltes als 
een rustpunt in ons drukke bestaan. Het thema van 
de vespers is ’Een nieuw begin’. In de veertigdagentijd 
leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe 
start kunnen maken. Zondagen in de veertigdagentijd, 
Ontmoetingskerk, 19.00 uur.

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken 
in Domkerk, Utrecht
Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede 

vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zo-
genoemde ’hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude 
kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit 
de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen 
voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht 
op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de 
mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden 
afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het 
scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van 
Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende 
hongergevoel, kwam de benaming ’hongerdoek’ in 
zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het 
gebruik van de hongerdoek.

ZWO: sobere lunch in de veertigdagentijd 
op 31 maart
Op zondag 31 maart is er een sobere lunch na de kerk-
dienst en gelegenheid om met elkaar te delen hoe we 
deze voorbereidingstijd naar Pasen invulling geven. We 
gaan samen in gesprek aan de hand van een honger-
doek. Vandaag de dag verbeeldt een hongerdoek vaak 
het lijden in de wereld. We delen letterlijk en figuurlijk 
de maaltijd met elkaar: elke deelnemer neemt zelf een 
lunchpakketje mee en we eten gezamenlijk wat er is 
meegebracht. Voor melk en fruit wordt gezorgd.
U kunt zich opgeven bij Agaath van Bergen (agaath.van.
bergen@upcmail.nl), Dicky Zeilstra (dickyzeilstra@
gmail.com) of Antje Dekker (aita.agdr@kpnmail.nl). In 
de kerk liggen vanaf half maart ook intekenlijsten.

30



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, 1e 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.
•  Na elke Eucharistie viering kop koffie/thee en een 

gezellige babbel.
 
Uitvaarten:
31 januari, Annie van Veen–Stuiver, 62 jaar
8 februari, Gerardus van Veen, 87 jaar
23 februari, Frans Evers, 75 jaar 

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

Wij zijn op zoek naar een koster in Berckelhof, voor de eerste zaterdag van de maand. Dus max. 12 keer per jaar.

In ons wijkblad van februari jl. heb-
ben wij u bericht dat er een vergun-
ning is verleend aan Supermarkt 
Lidl voor het tijdelijk gebruik van 
een pand op Sectie C.
Wij weten inmiddels dat dit pand 
gelegen is aan de Daalakkersweg.

Het pand wordt op dit moment 
ingericht voor de supermarkt.
Op het parkeerterrein ernaast is er 
gelegenheid om uw auto te parke-
ren.
Tot voor kort stonden hier de bus-
sen en taxi’s van Connexxion.

Deze zijn naar achteren verplaatst 
op een afgesloten terrein en hebben 
ook een aparte in- en uitrit.
Indien alles volgens plan verloopt, 
zal Lidl op de nieuwe tijdelijke loca-
tie op 20 maart a.s. opengaan.
Voor de duidelijkheid vindt u hierbij 
een plattegrond en de foto van het 
betreffende pand.

Nieuws over lidl Karregat
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

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

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

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd 
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een 
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we 
samen uw wensen bespreken. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

93x136 Adv_Monuta Sol.indd   2 02-03-18   16:39

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



nesten van
Vincent van Gogh

Vincent van Gogh was een 
verzamelaar van vogelnestjes. Hij 
ging er zelf naar op zoek, of met 
jongens uit de buurt. De nestjes 
die hij dubbel had gaf hij aan, 
of ruilde ze met zijn schilder-
vrienden. Van die nestenverza-
meling 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.

In een brief, die Van Gogh verstuur-
de aan zijn schildervriend Van Rap-
pard, schreef hij, dat hij hem enkele 
dubbele nesten heeft toegezonden, 
waaronder nesten van een zanglijs-
ter en een vink.

Deze keer: de zanglijster. Deze 
maakt eigenlijk een nest van takjes 
en mos en zo groot als die van 
een merel; de binnenzijde wordt 
met modder dichtgestuukt, glad 
gemaakt zeg maar. 

Als het vlechtwerk klaar is, begint 
de zanglijster het nest aan de bin-
nenzijde met de modder te bepleis-
teren.

Tijdens het pleisteren gaat de lijster 
in het nest zitten draaien en strijkt 
de binnenzijde met het verenpak 
glad. Uiteindelijk droogt de modder 
en wordt het een harde stevige laag. 
De lijster moet natuurlijk wel een 
bad nemen.
Dan legt het vrouwtje 4 of 5 
prachtige lichtblauwe eieren die, 

als het nest niet geroofd wordt, na 
14 dagen broeden uitkomen. Dan 
duurt het nog eens een dag of 14 tot 
de jongen de wijde wereld in mogen 
vliegen.

De zanglijster is als een slanke me-
rel, maar dan met een lichtbruine, 
beige rugzijde en stippeltjes op 
borst en onderzijde.
Het mannetje zingt al vroeg in 
het voorjaar met heldere tonen en 
steeds herhalende riedeltjes. 
Geweldig mooi!
Op het menu staan insecten, wor-
men en slakken met een huisje, die 
ze steeds op een vaste plaats op een 
steen kapot slaan. In de vogelwereld 
noemen ze dat: een smidse.
In de herfst zijn het ook bessen en 
andere vruchten die ze eten.
Tijdens struintochten in de natuur 
heeft Van Gogh zeker de zanglijster 
herkend aan het geluid en had dus 
ook enkele nesten in zijn atelier van 
deze mooie zanger.

Kees van GrevenbroekNest van een zanglijster. Foto: Fred Hustings

De zanglijster
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Zomertijd bij de Gasterij
Na een winterslaap waarin de koks 
van de Gasterij alle tijd hebben 
gehad voor een nieuwe aanpak 
en menukaart openen we in het 
laatste weekend van maart met de 
Zomertijd. De Gasterij is dan ook 
het weekend weer ’s avonds open. 
Nieuwgierig? Hou onze website en 
sociale media in de gaten…

Expositie: 
schilderijen van Els Wijdemans
Nog tot en met 28 april zijn de 
schilderijen van Els Wijdemans te 
bekijken bij het Wasven. Els heeft 
altijd al van kunst gehouden en 
is vanaf 2007 zelf begonnen met 
schilderen. Ze geeft aan: „Mijn 
stijl kenmerkt zich door het op een 
abstracte manier vorm geven aan op 

het gevoel geïnspireerde schilde-
rijen gemaakt met acrylverf. Het 
schilderen is voor mij (meestal) wer-
ken met verschillende materialen en 

kleuren zonder dat ik een vooropge-
zet plan heb. Het schilderij ontstaat 
dan ook tijdens het schilderen.”
De expositie is te bekijken tot en 
met 28 april op de Overloop van de 
Wasvenboerderij. 

Vluchtelingen en Nederlanders
Een beter contact mét elkaar bevor-
dert een beter begrip vóór elkaar. 
Dat is gebleken in de bijeenkomsten 
die het Groendomein Wasven in 
november en december samen met 
Vluchtelingenwerk Eindhoven orga-
niseerde. Daarom is besloten hier-
aan een vervolg te geven en iedere 
2e dinsdagmiddag van de maand, 
van 13.00-16.00 uur in De Schop 
van de Wasvenboerderij elkaar te 
ontmoeten. Hiervoor wordt een bij-
drage van vijf euro gevraagd. Voor 
nadere informatie: fritsvangeffen@
wasven.nl of 040-2811214.

Natuurwerkochtend voor groot 
en klein
Elke eerste en derde zaterdag van de 
maand organiseert de natuurwerk-
groep van het Wasven de Natuur-
werkochtend. Er zijn altijd volop 

rondom de
Wasvenboerderij

De lente komt er aan, tijd om lekker buiten bezig te zijn. Wist 
u dat er vanaf half maart weer volop natuurkruiden te koop 
zijn in de tuinderij en winkel? Het seizoen barst weer los en 
het is dan de hoogste tijd om vast de bijen en vlinders aan te 
trekken in de tuin (en zelf lekker een kruidenthee te zetten of 
heerlijk te koken). Tot ziens bij het Wasven!

planning activiteiten maart & april

Expositie schilderijen van Els Wijdemans Tot en met 28 april De Overloop

Bijeenkomst vluchtelingen en 
Nederlanders

12 maart van 13.00 tot 16.00 uur in 
De Schop

NL Doet 16 maart 09.30 uur De Schop

Open Dag Week van de Zorg
16 maart tussen 09.00 en 16.00 uur 
Wasvenboerderij

Wasven op de Groenmoesmarkt 16 maart, Tuinmarkthallen Boekel

Natuurthema-wandeling: 
Beversporen op Coll

17 maart, 10.30 uur Collse Watermolen

Lezing ziektes bij amfibieën
25 maart 19.30 tot 21.30 uur 
Wasvenboerderij

Natuurthema-avond jeugd: 
Op Paddentrek

29 maart 19.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend 6 april 09.30 uur De Schop

Natuurwerkochtend
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leuke en nuttige natuurklussen te 
doen rondom de Wasvenboerderij! 
Het zou geweldig zijn als je ook 
komt helpen onze gezamenlijke 
leefomgeving nog mooier te maken. 
Natuurlijk is gepaste kleding die bij 
het stoerdere werk hoort gewenst.
 Wie mee wil helpen, is van harte 
welkom, we verzamelen bij De 
Schop. Er wordt gewerkt 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.

NL Doet
Op zaterdag 16 maart doet het 
Wasven mee aan de grootste vrij-
willigersactie van Nederland: NL 
Doet. NL doet zet vrijwilligerswerk 
in de spotlights en nodigt iedereen 
uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. Dat kan ook bij 
het Wasven met activiteiten in het 
groen en in de boerderij, zowel bui-
ten als binnen. De activiteiten zijn 
te vinden op de site van NL Doet 
www.nldoet.nl, daar kunt u zich ook 
aanmelden.
 We starten om 09.30 uur in De 
Schop met koffie/thee en uitleg 
van de klussen. Rond de middag 
is er een heerlijke, gezamenlijke 
lunch en rond 15.00 uur ronden 
we de werkzaamheden af.

Open dag Week van de Zorg
Tijdens de week van de zorg houdt 
Wasvenzorg een open dag. Op 
zaterdag 16 maart kun je kennis 
maken met onze vakgerichte dag-
besteding in de Wasvenboerderij. 
En meedoen is leuker dan alleen 
kijken! 
Tijdens de open dag zijn er verschil-
lende activiteiten die je kan uitvoe-
ren. Misschien vind jij het wel leuk 
om hier te komen werken? 
Of ben je gewoon nieuwsgierig 

naar wat we allemaal doen in het 
Wasven? Iedereen is welkom!
 We hopen je te ontmoeten op 
zaterdag 16 maart tussen 10.00 
en 15.00 uur. Mocht je een andere 
keer langs willen komen of heb je 
vragen? 
Neem dan contact op via zorg@
wasven.nl of 040-7870709.

Wasvenboerderij aanwezig op 
Groenmoesmarkt
Op zaterdag 16 en zondag 17 maart 
vindt de Groenmoesmarkt plaats, 
de grootste moestuinmarkt van 
Nederland. Net als vorig jaar is ook 
de Wasvenboerderij van de partij. 
Dit keer is de markt twee dagen en 
groter van opzet. 
Het zijn onze vrijwilligers die de 
stand bemensen. Voor onze groente 
is het nog wat vroeg in het jaar, 
maar we staan er met onze natuur-
kruiden en lekkers uit de bakkerij. 
En natuurlijk om het groendomein 
te promoten. Het valt deels samen 
met NLDoet en Dag van de Zorg 
(beide op zaterdag). Dus dat wordt 
kiezen ... of gewoon op zondag 
gaan.
 Voor meer informatie kijk op 
www.groenmoesmarkt.nl

Natuurthemawandeling: 
Beversporen op Coll
We gaan wandelen met een speciaal 

thema: namelijk op zoek naar be-
ver sporen in het molenlandschap 
van Coll. We verzamelen om 10.30 
uur in de Collse watermolen voor 
een korte introductie, daarna gaan 
we met natuurgidsen een wandeling 
maken langs de Kleine Dommel. 
Verwachte terugkomst is om 
12.45 uur. Je moet goed ter been 
zijn en wij raden je ten zeerste aan 
om laarzen aan te trekken.
 Deelnemen aan deze speciale 
excursie is € 2,00 pp, de opbrengst 
komt ten goede aan de Tongel-
rese natuur. 
Voor meer info: Natuurwerk-
groep@wasven.nl. 
De wandeling is een samenwer-
king tussen de Collse watermolen 
en het Groendomein Wasven.

Lezing ziektes bij amfibieën
De vuursalamander is de afgelopen 
jaren getroffen door een mysteri-
euze ziekte. Dit blijkt een schim-
mel te zijn die met salamanders 
uit de dierenhandel naar Europa is 
gekomen. 
Het is de verwachting dat er meer 
uitbraken gaan volgen, ook bij 
andere soorten salamanders dan 
de vuursalamander. Onze watersa-
lamanders, zoals kamsalamander, 
Alpenwatersalamander en kleine 
watersalamander zijn ook gevoelig 
voor de schimmel en lopen risico.  

Open dag week van de Zorg 
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Esthe Esmee beautycare | Van Hogendorplaan 2, 
5631 AK Eindhoven | info@esthe-esmee.nl

Schoonheidssalon voor totale 
gezichtsbehandelingen, 

professionele make-up en pedicure.

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



Noord Brabant herbergt belangrijke 
populaties van deze soorten en het 
is dan ook belangrijk de vinger aan 
de pols te houden.
 Op 25 maart geeft Tariq Stark 
van Stichting RAVON hierover een 
lezing. De avond zal in het teken 
staan van verschillende ziektes die 
amfibieën kunnen treffen en waar 
we ook in het veld mee te maken 
kunnen krijgen. 
Na afloop van de lezing volgt een 
excursie naar één van de poelen 
nabij het Wasven om deze te 
inventariseren.
De avond begint om 19.30 uur 
met inloop vanaf 19.15 uur.

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 

want we gaan weer op pad!
 Kom je ook? Het wordt weer 
leerzaam en ook nog gezellig!
We beginnen om 19.00 uur en 
eindigen om 20.30 uur. Deelname 
is € 2.00 per kind.

Maak het mee @wasven
De Wasven zorgwerkgroep organi-
seert thema-ochtenden en -avonden 
voor kwetsbare doelgroepen met 
aandacht voor natuurbeleving en de 
voedselketen. 
De activiteiten vinden plaats rond-
om de Wasvenboerderij onder de 
noemer ’Maak het mee @ Wasven’. 

Meer informatie vindt u op onze 
website.

Facebook en twitter
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van 
uitgave. Op de website www.wasven.
nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) 
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

Beversporen op Coll

Op paddentrek

OppaS/BIjleS
Ik ben Liv. Ik ben 14 jaar oud. En woon sinds oktober in de wijk de 
Karpen.  Ik doe 3 VWO op het Lorentz Casimir college.  Ik heb veel 
ervaring met oppassen op kinderen. En ik zou het leuk vinden om 
dit in mijn nieuwe wijk ook te doen. Mijn contactgegevens: mobiel: 
0683984884, mailadres: tulp.liv@lcl.nl

Lichtgrijs fotoalbum met foto’s 
van ’Zoutelande’ Zeeland. 
Zonder beschrijving of adres. 
Bel Jos van der Meijden, 040-
281 62 34, Hageheldlaan 78.

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

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!



Wie is de Mol?

De Gidsen van Scouting 
Doornakkers gingen op jacht 
naar de MOL!
Vrijdag 18 januari, stipt om 19.30 
uur zaten 15 gidsen aandachtig 
naar het projectiescherm te kijken 
voor tekst en uitleg van hun eigen 
editie van ’Wie is de MOL?’. Na de 
intro zat de drive er al goed in! De 
dames moesten tijdens dit weekend 
vele uitdagende, ingewikkelde en 
spannende opdrachten uitvoeren 
om zo de geldpot te vullen met een 
mooi bedrag. Uiteraard was het ook 
de bedoeling dat ze ondertussen de 
ogen en oren goed open hielden, 
want er liep natuurlijk ook nog een 
MOL rond. Zeg maar gerust, MOL-
LEN want er waren er maar liefst 2!
Lukte het de dames om aan het 
einde van het weekend de geldpot 

boven de 17.500 euro te krijgen en 
de twee juiste mollen aan te wijzen? 
Zouden ze een megaprijs ontvangen 
tijdens het zomerkamp later in dit 
seizoen? Lukte maar één van de 
twee of zelfs allebei niet, dan zou-
den de MOLLEN deze mooie prijs 
ontvangen. 

Zondag klokslag half één werd 
duidelijk dat de geldpot goed gevuld 
was, maar dat ze helaas niet de 
juiste MOLLEN hadden aangewe-
zen. Dus feest voor de MOLLEN 
en een kleine troostprijs voor de 
overige dames.

Het was een TOP weekend en 
volgend seizoen komt er weer een 
nieuwe Gidsen editie van 
’Wie is de MOL?’.

Beleef zaterdag 30 maart Scou-
ting! Dan heeft scouting Graaf 
Folke Bernadotte een open dag. 
Van 13.00 tot 16.00 uur kan je 
vele gezichten van het spel van 
Scouting zien en uitproberen want 
je mag meteen meedoen. Maar 
dan moet je wel je neus laten zien 
bij ons op de blokhut!
 
Vuurtje stoken, Hollandse leeu-
wen, broodje bakken, kabelbaan, 
GPS-tochten…;probeer het zelf ! 
Ben je een jongen tussen de 5 en 

18 jaar, houd je van leuke dingen 
doen, ben je graag buiten in het 
bos of op het water of op het veld, 
kom dan eens bij ons kijken! Ook 
als je geïnteresseerd bent in het 
begeleiden op zaterdagmiddagen, 
dan is dit een mooie mogelijkheid 
om kennis te maken.
 
Nog even de feiten:
Wat: Open dag scouting GFB
wanneer: Zaterdag 30 maart
hoe laat: vrije inloop van 13.00 tot 
16.00 uur

voor wie: jongens tussen 5 en 18 
jaar
waar: van Oldebarneveltlaan 1a 
(naast de ingang van de riool-
waterzuivering)

Meer informatie: www.gfb2.nl

Open dag scouting Graaf Folke 
Bernadotte, Groep II eindhoven
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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

maandag 
di t/m don 
vrijdag 
zaterdag 

10.00 - 16.00 uur 
09.00 - 18.00 uur 
09.00 - 19.00 uur 
09.00 - 16.00 uur 

24/7 ONLINE 
AFSPRAAK MAKEN OP 

€21 -, 

Tongelresestraat 427, 5641 AV Eindhoven, Tel. 040 - 202 70 61 www.kapsalonanouk.nl 

• Wassen
• Knippen
• Drogen

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!



momenten met
Hart, ziel en handen

Natuurlijk, het had al veel eerder 
moeten gebeuren.

De klimaatconferentie van Parijs, 
ruim vier jaar geleden, is veel te 
euforisch afgesloten. Hoopvol, dat 
wel, want bijna 200 landen on-
dertekenden de doelen voor 2050. 
Maar iedere politicus, geleerde of 
elk weldenkend mens wist dat er 
eind 2018 in Katowice (Polen) con-
crete cijfers op tafel zouden moeten 
komen. De voorbereidende onder-
handelingen verlopen stroef en niet 
één politicus met naam durft zich te 
laten zien.

In Zweden gaat een spijbelende 
puber op de trappen zitten van het 
parlementsgebouw: „Ik staak voor 
concrete doelen, ik spijbel, want 
straks is er géén leefbare aarde 
meer.” En dan krijgt Greta Thun-
berg, zo heet zij, de gelegenheid 
om voor heel de wereld in Katowice 
haar mond open te doen:
„Om vooruitgang te boeken 
moeten jullie niet dezelfde slechte 
ideeën blijven herhalen die ons 
juist in de drek hebben geholpen. 
Onze biosfeer wordt opgeofferd 
omdat rijkelui in landen als het 
mijne hun luxe leventje vrolijk 
kunnen voortzetten. Het idee van 
steeds meer economische groei, 
dat drijft op fossiele grondstoffen, 
voert ons naar de ondergang. 

Jullie verpesten de toekomst van 
je kinderen. Graag of niet, ver-
anderingen zullen er hoe dan ook 
komen, want de werkelijke macht 
ligt bij het volk.”

Opeens raakt de jeugd in vuur en 
vlam:
Eerst in Zweden, daarna bij de 
Belgen, bij wie de ervaringen van de 
witte marsen weer boven komen.
Ook Nederlandse scholieren sluiten 
zich aan, ondanks het geneuzel 
van „wijze dames en heren” over 
het al dan niet geoorloofd zijn van 
spijbelen.
„Wat heb ik straks aan een 
diploma, als de aarde niet meer 
leefbaar is?”
De jeugd voelt aan en spreekt uit 
dat hun toekomst op het spel staat.
Ook had ik graag een open on-
dersteuning verwacht van de 
twintigers, dertigers en veerti-
gers. Immers het naderen van het 
omslagpunt voor de opwarming 
van de aarde kun je enkel keren 
door fundamentele verandering 
van onze manier van consumeren, 
van wereldeconomie bedrijven, en 
van het verdelen van grondstoffen, 
goederen en water. 

Jeugdigen roeren zich, komen op 
voor hun eigen toekomst en komen 
in ons knusse Nederland met tien-
duizenden samen op het Malieveld. 

Zij laten zich niet door de politici 
inkapselen, „niet overtuigd dat het 
kabinet zich, ook niet in Europa, 
tot het uiterste zal inzetten voor 
hun wens: een strenger klimaat-
beleid.” 
„Regeringsleiders, CEO’s van grote 
bedrijven en aandeelhouders, zij 
hebben nu de touwtjes in handen, 
maar wij, de jeugd, weten dat 
verder uitstel van verandering de 
ondergang van onze moeder aarde 
dichterbij zal brengen.”

Onder druk wordt alles vloeibaar, 
recent nog zagen we dat het kinder-
pardon mogelijk onder invloed en 
druk van de publieke opinie en door 
vasthoudendheid van de christelijke 
kerken toch bespreekbaar is.

Ja, er is hoop voor ons mensen, 
jong, ouder en oud. Dit is geen 
kwestie van stil maar en wacht 
maar. Wanneer we samen met alle 
mensen van goede wil onze handen 
uit de mouwen stekend aan de slag 
gaan, dan komt er zelfs meer tot 
stand dan mensen durven dromen.

Is er nog toekomst voor ons mensen
Door Wim van de Wiel
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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!



BuitenBeter is een initiatief van Yucat en ontwikkeld 
vanuit het perspectief van zowel inwoner als gemeente, 
zodat meldingen makkelijk gedaan en indien moge-
lijk opgelost kunnen worden. Zo kunt u zelf bijdragen 
aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de 
gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte 
schoon, heel en veilig te houden.

BuitenBeter: 
Voor een veilige en prettige leefomgeving.

Melding openbare ruimte.
In ons februarinummer hebben wij u beloofd terug te 
komen op de mogelijkheden die er zijn om meldingen 
over de openbare ruimte in uw leefomgeving aan uw 
gemeente te melden.
U kunt de meldingen over de openbare ruimte op de 
volgende manieren doen:
Gebruik de ’Buitenbeter’ app. U kunt deze app gratis 
downloaden in uw App Store/Google Play Store of op 
de site buitenbeter.nl; hiervoor hebt u een smartphone 
met internet of met wifi nodig.
Gebruik het meldingsformulier op de site van uw ge-

meente: www.eindhoven.nl.
Bel via telefoonnummer 14040.
Uit het gesprek dat wij met de gebiedsbeheerder van de 
gemeente hebben gehad, blijkt dat melden wel degelijk 
nut heeft.
Steeds meer gemeenten sluiten zich daarom ook aan 
bij BuitenBeter. 
In Eindhoven zijn in 2018 70.000 meldingen binnen-
gekomen waarvan 70% via de ’BuitenBeter’ app.
Of u de melding nu maakt via https//www.eindhoven.
nl/melding-openbare-ruimte of telefonisch: u krijgt 
altijd als bevestiging een meldingsnummer.

De meest voorkomende gaan over: 
Zwerfafval/illegale stort/afvalinzameling;
Slecht wegdek/losse stoeptegels;
Kapotte straatverlichting;
Onkruid/beplanting;
Straatmeubilair;
Kapotte riolering;
Ongedierte, bijvoorbeeld ratten en wespen;
Speelvoorzieningen;
Overlast en overtredingen.

Gebruikt u de ’BuitenBeter’ app inmiddels en heeft u 
hier al ervaringen mee of heeft u vragen hierover laat 
het ons via rondhethofke@gmail.com weten of bel de 
gemeente Eindhoven (telefoonnummer 14040).

In ons aprilnummer zullen wij aandacht besteden aan 
de wijze waarop u een melding kunt doorgeven met de 
’BuitenBeter’ app.

BuitenBeter app

Vanwege nieuwbouwplannen 
van de gemeente moest ik mijn 
non-profit winkel “ ’t Vossenhol” 
vorig jaar opgeven. Heel erg vond 
ik dat, vooral ook omdat er geen 
andere ruimte beschikbaar bleek. 
Maar een vos verliest weliswaar 
zijn haren, maar niet zijn streken. 
Dus ik ben weer kleding aan het 
verzamelen, vooral mannenkle-
ding en -schoenen, maar ook 
dames- en kinderkleding, evenals 
huishoudelijke spullen. Die gaan 
dan naar thuis- en daklozen of 
alleenstaande jonge moeders, 
kortom naar mensen die het hard 

nodig hebben. Ja, die zijn er echt 
en meer dan u denkt. 
Ik zou het geweldig vinden als u 
mij hierbij zou willen helpen. De 
kleding en spullen kunt u afgeven 
in de Hageheldlaan 4, want daar 
woon ik. Tel. 06 - 55 82 30 39 
(dag en nacht bereikbaar).

Alvast geweldig bedankt! 
Mar Lommerse 

 Het 
Vossenhol

voor ieders budget

„We zijn er nog!”
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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

tel: 06 10150651
tel: 040 2820544

Orteliusweg 14
Eindhoven



artrose (artrosis deformans)

Artrose is een proces waarbij het laagje kraakbeen in 
een gewricht wordt aangetast en van een mooi glad-
gepolijst laagje verandert in een dun laagje ’schuurpa-
pier’. Het gevolg hiervan is dat de gewrichtsvlakken niet 
soepel meer langs elkaar kunnen glijden en de bewe-
gingen hortend en stotend plaatsvinden. De zenuwen 
in het gewricht worden extra geprikkeld en worden 
overgevoelig, waardoor sneller pijn ontstaat. Ook kun-
nen er ontstekingachtige klachten ontstaan doordat het 
gewricht geïrriteerd raakt.
Tevens worden de spieren overbelast, omdat zij meer 
kracht moeten zetten om beweging tot stand te laten 
komen. Ook hiervan krijgt men last. Het kapsel en 
het bandapparaat van het gewricht worden korter, 
waardoor uiteindelijk de totale beweeglijkheid van het 
gewricht vermindert.

Artrose kan in elk gewricht voorkomen. Het meest 
bekend zijn de ’versleten’ heup of knie. 

Opvallend bij artrose zijn klachten als startstijfheid en 
startpijn. Na even bewegen gaat het beter, om vervol-
gens, als men moe wordt, weer pijn te krijgen.
Ook merken mensen dat ze minder beweeglijk zijn 
in het aangedane gewricht en kunnen de gewrichten 
kraken tijdens bewegingen. De spieren zijn minder 
krachtig en de stabiliteit van het gewricht vermindert. 
In een vergevorderd stadium kunnen de gewrichten 
zelfs vervormd raken. 
De oorzaken van artrose zijn divers. Er kan een erfelijke 
factor meespelen. Vaak is het een gevolg van ouder-
dom of overbelasting (zwaar lichamelijk werk of veel 
eenzijdige bewegingen) of een gevolg van een eerder 
trauma, waarbij de stand van een bot of ander gewricht 
veranderd is.

Behandeling door middel van fysiotherapie of manuele 
therapie kan bij artrose helpen. De aandacht wordt 
gevestigd op het stimuleren van dagelijkse bewegingen 
(lopen, fietsen, gaan staan) bij beperkingen. Eventueel 
wordt gezocht naar een andere manier om een be-
weging toch uit te kunnen voeren, zonder dat dit een 
toename van klachten geeft.

De spieren worden versterkt, zodat deze de bewegingen 
beter geleiden en de kracht over het gewricht verdelen 
(gewrichtsbescherming). Dit vermindert de pijn, zodat 
het gewricht weer wat meer belast kan worden. Ook 
wordt geleerd zo goed mogelijk met de artrose om te 
gaan tijdens dagelijkse bezigheden, zodat bekend is 
wat wel of niet moet worden gedaan om klachten te 
voorkomen.

Voldoende bewegen helpt te voorkomen dat artrose 
zich verder ontwikkelt in de gewrichten. Bewegen 
beschermt namelijk de (aangetaste) gewrichten door de 
spieren eromheen te versterken en soepel te houden. 
En omdat sterkere spieren voor meer steun zorgen, 
neemt de pijn af. Ook zorgt beweging voor het voeden 
van het kraakbeen waardoor uw gewrichten soepeler 
bewegen en u meer controle krijgt over de bewegingen 
die u met de gewrichten moet maken.

Is de artrose van zeer ernstige aard dan zal een ortho-
peed/chirurg moeten beoordelen of er een gewrichts-
vervangende operatie moet plaatsvinden. Ook na een 
’nieuwe’ heup of knie kan de fysiotherapeut u helpen 
revalideren.

gezond en Wel

CONTACT
Fysio- en manuele therapie
Tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven 
Telefoon: 040-281 43 17
Email: info@fysiotherapietongelre.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther
E-mail: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl
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S C H E R T S f I G u u R M A G I S C H

L N E R O v E T N N O I O A N L H I A T

A E S P L I N I E k v G T I N S I u S N

P G M L R A M T S R k E T v I T N N N u

E Ij E E E R G E M A A N S N O O S R E P

L R G G O I I u L A A A M T B E T O M A

O N R v I R B v R L Z D O P E R R f E D

O E R E v L T A P A Ij I k M D E A I O N

S E k G I O P E N I N G S W O O R D N E

H N A G E L B E D D S I I u E N O D R G

E A B k A N D I D A T u u R L k O S E A

I A A N k O P P E L E N H M I L k C v R

D N v O R S T v E R L E T E N E I E L v

v O O R T v L u C H T I G N G L E G N E

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN GROOT-BRITTANNIë

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 25 maart 
2019 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: KERKORGEL
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

J.N. Teijken
Ambonplein 25
Eindhoven

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

woordzoeker Maart

AANEENRIJGEN
AANKOPPELEN
AGENDAPUNT
ALINEA
AZIJNSTEL
BEDOELING
BEPLANTING
BIELS
DOPER
ENGEL
FORNUIS
GEGIL

GENADIG
HERVORMING
INVESTEERDER
KANDIDATUUR
KEIIG
KRAAL
KWEKKEN
LEIBAND
LIGBAD
LIJMPOT
LINIE
MAGISCH

MONOCLE
NAGELBED
ONGERIEF
OORARTS
OPENINGSWOORD
PERSOONSNAAM
RANTSOEN
SCHERTSFIGUUR
SERGEANT
SLAPELOOSHEID
STOER
SULLIG

TEVOREN
THUISKOMST
TOEKAN
UITVOERING
URANIUM
VERNOEMEN
VLAKGOM
VLEIEN
VOORTVLUCHTIG
VORSTVERLET
VRIESKOU
WURMEN
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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

Ontspanningsyoga, 
ervaren is het beste!

Volg 3 kennismakingslessen 
voor €30,-

 
Aanmelden en info:

Corina van Dommelen  
’t Hofke 59  

5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl

15 
jaar



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


