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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

Ook voor 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

 
info@debotteldranken.nl
   :  De-Bottel-Dranken

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

                         VOLG ONS OP FACEBOOK: DE-BOTTEL-DRANKEN
Tongelresestraat 404
5642 NH  Eindhoven
T +31 (40) 290 83 89

MEER AANBIEDINGEN OP WWW.WIJNPROMO.NL

6
flessen

voor 

€ 40,-

Proef de lente met deze 
mooie Italiaanse wijnen!

Sacchetto Blush rose en Pinot Grigio
per fles voor € 6,95

WWW.WIJNPROMO.NL

 DE-BOTTEL-DRANKEN
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van de Redactie
Meestal ontvangt u ons wijkblad 
rond de 11e van de maand. Met 
dit aprilnummer is dat niet anders. 
U hoeft dus niet meer bang te zijn 
dat u beet genomen wordt met een 
aprilgrap, want 1 april is al geweest. 

Wat vindt u deze maand wel in ons 
wijkblad?
Wij plaatsen in ons blad artikelen 
waarvan wij denken dat ze voor u, 
onze lezer, interessant of belangrijk 
zijn. Twee onderwerpen krijgen de 
komende maanden extra veel aan-
dacht: de tijdelijke verhuizing van 
de Lidl en de BuitenBeterApp die 
door het Leefbaarheidsteam wordt 
gepromoot. 
Wat is de bedoeling van die app? De 
naam zegt het al: buiten beter. Als 
u zich buiten ergert aan hinderlijk 
zwerfvuil, kapotte lantaarns, een 
slecht zichtbaar verkeersbord, onge-
lijk liggende trottoirtegels enz. moet 
u dat niet verontwaardigd aan de 
buurvrouw vertellen en het daarbij 
laten, maar dan mag u een beroep 
doen op de BuitenBeterApp en het 
daar melden. De meeste mensen 

weten niet van het bestaan van deze 
app. Als ze er eenmaal kennis mee 
hebben gemaakt, merken ze dat na 
melding het probleem snel opgelost 
wordt. Wij hebben de afgelopen 
maanden, ook al aandacht besteed 
aan de mogelijkheden van Buiten-
Beter. In dit nummer maken wij u 
vertrouwd met de Buitenbeter app.
Zoals wij u al vertelden gaan wij u 
proberen op de hoogte te houden 
van de renovatie van het deel van 
het Karregat waar de Lidl zit. Dit 
bijzondere gebouw wordt gere-
noveerd en veel oude elementen 
worden hersteld. Deze ingrijpende 
verbouwing kost tijd. Daarom ver-
huist de Lidl tijdelijk naar een loods 
op het terrein van Sectie-C.

Voordat u nu verder leest, willen wij 
nog even uw aandacht vragen voor 
een bijzonder artikel op pag 42 over 
een theatervoorstelling door spelers 
van Lunet zorg en Carte Blanche. 
Een voorstelling die de moeite 
waard is!

Veel leesplezier.

Architecten Paul Diederen (links) en Arie van Rangelrooij maakten het verbouwingsplan voor het 
deel van het Karregat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven waar het spilcentrum in zit. Ze zijn ook 
betrokken bij de verbouwingsplannen van de Lidl in het andere deel van het Karregat. 
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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



Het is weer bijna zover, de taxus-
haag kan weer gesnoeid worden.
Je kunt het snoeisel natuurlijk 
kwijt in de groenbak, maar je kunt 
er ook een bijdrage aan leveren 
voor de kankerbestrijding. 
Het snoeisel bevat namelijk de 
basisgrondstof voor Taxol.

Taxol wordt gebruikt in chemo-
therapieën.
Het gaat hierbij om de jonge 
scheuten. 
Om het snoeisel op de juiste wijze 
klaar te zetten is het van belang de 
voorschriften hiervoor goed op te 
volgen. Zakken en lopers kunnen 
hiervoor gratis worden afgehaald.
Het ophalen gebeurt door de 
TaxusTaxi na afspraak. 

Het snoei- en ophaalseizoen 
begint in juni.
Op www.taxustaxi.nl vind je alle 
informatie, je kunt ook bellen met
085-4896350.

Alle kleine beetjes helpen, maar 
een kruiwagen vol is toch wel het
minimum. 
Het kost wat meer moeite om 
eerst de jonge loten te snoeien 
en op te vangen, maar met de 
speciale lopers en zakken erbij niet 
meer dan hooguit een half uurtje. 
Het is een fijn gevoel om in de tuin 
bezig te zijn en tegelijkertijd wat te 
doen voor een heel goed doel.

vriendelijk groetend
Thijs Stoppelenburg

taxussnoeisel
Grondstof voor medicijn
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Witte school 1958

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

Ik ben geboren op de Melkweg en 
heb vanaf mijn 4e jaar op ’t Hofke 
gewoond. Nu staan er overal mooie 
’fotoborden’ in de wijk met foto’s 
van hoe het er uitzag in mijn op-
groeitijd.

Het Patronaat, waar we theater en 
film konden kijken en met daarach-
ter het troeplokaal van de verkenne-
rij waar mijn broers hun zaterdagen 
doorbrachten. Diezelfde zaterdagen 

ging ik als meisje naar de kabouters 
en gidsen op de zolder van de jon-
gensschool. Dat was een mooie tijd 
met veel vriendinnen, met sport en 
spel en elk jaar een week op kamp. 
In die tijd het hoogtepunt van de 
zomervakantie.

Het oude klooster met daar tegen-
aan gebouwd de meisjesschool. 
Toen ik in de derde klas (zo heette 
dat toen nog) zat is de nieuwe 
witte school gebouwd, die nu weer 
vervangen is door een modern spil-

Tjonge jonge, krijg ik zomaar de wisselpen toegespeeld 
van mijn neef Jan van Rooij. Ik zal me even voorstellen, 
mijn naam is Ria van de Wiel geboren Van Vegchel. En 
ja, ik ben een echte ’Tongerse’. Mijn vader Adriaan van 
Vegchel is geboren op de Tongelresestraat tegenover de 
jongensschool en mijn moeder Jo van Rooij is geboren op 
’t Hofke tegenover de (toenmalige) schoenenwinkel.

Met de kabouters op kamp. In het midden met mutsje is Ria.

Ria van de Wiel

6



Links de Planken Opkamer en rechts de bakker met de automatiek

centrum. De witte school had een 
groot geasfalteerd speelplein waar 
we heerlijk konden rolschaatsen. 
Jongens en meisjes samen, (volgens 
de hoofdzuster ’not done’) daar 
zijn dus ook de eerste kalverliefdes 
begonnen waar ik nu niet over ga 
vertellen.

De Planken Opkamer, daarover 
stond nog niet zo lang geleden een 
mooi artikel in Rond het Hofke. Wij 
als kinderen werden daar op 1 april 
naartoe gestuurd om te vragen of 
ze ook een ’plintentrapje’ hadden 
(wisten wij veel, maar den Dook, de 
eigenaar, wist het ook niet hoor!). 
Voor de Planken Opkamer liep 
de ’grote’ doorgaande weg naar 
Nuenen. Daar gingen wij in het 
weekend op de stoeprand zitten om, 
jawel, auto’s te tellen en hun num-
merborden te noteren. Er waren 
nog niet veel auto’s en we konden 
het gemakkelijk bijhouden met 
schrijven. Dat kun je je nu echt niet 
meer voorstellen.

Het was leuk wonen op ’t Hofke, 
oma en opa twee huizen bij ons 
vandaan, de kleermaker/klerenwin-
kel op de hoek en de schoenmaker/
schoenenwinkel aan de overkant. 
Op de hoek tegenover de Planken 
Opkamer was ook nog de bakker. 

Daar moest ik elke zaterdag 5(!) 
broden en een zelfgebakken rog-
gebroodje halen. Om de hoek was 
de automatiek waar je voor 25 cent 
een kwatta of een chocoladebol kon 
’trekken’ (wát een tijd).
De andere kant op, vanuit mijn huis 
richting school, had je net om de 
hoek het kruidenierswinkeltje van 
de vrijgezelle zussen Ida en Pieta 
Saris, waar je ook snoep kon kopen. 
Het was een klein oud pandje, ze 
woonden daar samen met hun twee 
ongetrouwde broers en later heb-
ben ze er een nieuwe winkel naast 
gebouwd, waar nu Van der Heijden 
kappers huist.
Over de kapsalon gesproken: die 
was oorspronkelijk op de Kouden-
hovenseweg waar nu Residentie 
Tongelre staat. Klaasje van der 
Heijden (voorouder van) knipte daar 
alle jongens hetzelfde kapsel: hoog 
opgeschoren.

Wij hadden best een groot huis met 
een grote tuin, wat heel fijn was 
met een groot gezin. In onze tuin 
stond o.a. een kersenboom waar we 
elk jaar in augustus kersen gingen 
plukken en onze moeder bakte dan 
heerlijke kersenstruif (voor wie die 
term niet kent: dikke pannenkoek 
met kersen). De kersen werden 
ook ingeweckt, dan hadden we met 

Kerstmis nog kersen. Ook werden 
groenten ingeweckt. Ik zie ons 
nog zitten rond een grote wasteil 
met tuinbonen die we moesten 
doppen. Wij hadden dus ook een 
grote kelder onder ons huis die vol 
stond met weckflessen met fruit en 
groenten.

Toen wij wilden gaan trouwen 
zouden we een huisje krijgen hier 
in Tongelre, maar dat ging niet 
door. Om die reden hebben we twee 
jaar in Gestel gewoond. Net voor 
kerst 1973 kregen we de sleutel 
van een nieuwbouw huis op de 
Kaartmakersring. Gelukkig weer 
terug in Tongelre! Ook mijn man is 
hier geboren, net als zijn vader. Wij 
kregen twee kinderen en na 12 jaar 
zijn we verhuisd naar de Hofstraat, 
waar we in een leuk ’oud-Tongers’ 
huis wonen.
Als het weer het toelaat probeer 
ik, samen met een aantal andere 
vrijwilligers, ons Martinuskerkhof 
netjes te houden. Daar heb ik de 
graven ontdekt van mijn over-
grootouders, zowel van vaders- als 
van moederskant, dus ik kan in 
alle oprechtheid zeggen dat ik voor 
100% een Tongerse ben.

Tot zover mijn verhaal.
Ik geef de pen door aan Muriel Alblas.
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

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

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

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

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

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie

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! Ook kunt u via onze 

website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!



In april komt het leven in de vijver 
weer langzaam op gang. De groei 
van waterplanten loopt wat achter 
op die van andere tuinplanten, om-
dat de vijver minder snel opwarmt 
na de winter. Daarom is dit de juiste 
tijd om wat onderhoud aan de vijver 
te plegen.

Vanaf februari kan er al wat alg-
groei in de vijver optreden. In het 
vroege voorjaar is dat een normaal 
verschijnsel, omdat algen veel 

eerder in het jaar actief worden dan 
de ondergedoken waterplanten. In 
een gezonde vijver zullen deze algen 
vanaf april vanzelf weer verdwijnen. 
Gezond betekent in dit geval dat er 
voldoende onderwatergroeiende 
planten aanwezig zijn. Tevens is het 
van belang dat de waterkwaliteit 
in orde is: de hardheid en zuur-
graad moeten op peil zijn voor een 
gezonde plantengroei. 

Het dorre loof van oeverplanten kan 
nu worden weggeknipt. De eerste 
dotterbloemen zullen al in bloei 
staan, dus wees voorzichtig dat u 
niet te rigoureus te werk gaat. Wa-
terplanten in manden kunt u in het 
voorjaar ook goed verplanten. Vis 
de mand uit het water en laat hem 
op de kant uitlekken. Vaak groeien 
waterplanten, zoals japanse holpijp 
of kalmoes, aan alle kanten over de 
vijvermand heen. Om het binnen 
de perken te houden, knipt u alles 
buiten de mand eraf. U kunt er ook 
voor kiezen om de wortelkluit uit 
de mand te halen, te scheuren en 

de nieuwe stukken opnieuw op te 
potten. Gebruik in dat geval een 
mand die groot genoeg is en dek de 
bovenkant af met een laagje grind of 
split. Zo voorkomt u uitspoelen van 
de vijvergrond.

Het is nu ook de tijd om waterlelies 
te verjongen. Een waterlelie groeit 
als een lange slingerende wortel-
stok en kan een hele vijverbodem in 
beslag nemen. Vindt u de waterlelie 
in uw vijver veel te groot, dan kunt 
u hem verjongen. Haal de hele plant 
naar boven op het droge. Steek ver-
volgens met een spade een stuk van 
de wortelstok waar één of meerdere 
groeipunten op zitten. Dit deel plant 
u opnieuw op in een leliemand, 
voorzien van voedzame vijvergrond. 
Zet de wortelstok niet te diep, want 
dan is er kans op rotting. 

In de vijver gewaaid blad kunt u 
met een schepnet voorzichtig van 
de bodem halen. Let op dat u de 
bodem zo min mogelijk verstoord, 
want het bodemslib bevat veel voe-
dingsstoffen. Door dit op te laten 
stuiven in het water, zorgt u voor 
een overschot aan voeding. De kans 
op algenbloei neemt daarmee toe.

Tuintip van april: 
vijveronderhoud in april
Door Jeroen Soontiëns

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Luistervink
Hij is een fan van Radio Veronica
en daar ligt ook de link
want hij zingt alle tophits na
zo gaat dat met een… Luistervink.

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.
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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



Bevertocht
Zondag 17 maart kon je deelne-
men aan een beversporen wande-
ling.
In het stroomgebied van de Kleine 
Dommel woont sinds een aantal 
maanden een beverpaartje.

Aan de vraat- en knaagsporen 
herken je hun aanwezigheid. 
En als je dan een wildcamera 
plaatst op de plek waar bevers 
knagen, kun je later op de beelden 
de grote knagers zien.
En dat hebben we dankzij Evert 
dan ook gezien. Evert, die zich 
actief met bevers en dassen en 
hun verspreiding bezighoudt, 
vertoonde met een korte intro-
ductiefilm die beelden in de Collse 
watermolen. 
Op de werkbank in de molen lagen 
ook nog ’beveronderdelen’ zoals 
tanden, uitwerpselen en takken 
met tandafdrukken.
Daarna gingen we onder leiding 
van Evert en Kees het stroomge-
bied in, op zoek naar sporen van 
de bevers.

Met 20 belangstellenden start-
ten we de wandeling en al vlakbij 
de molen waren de eerste sporen 
te zien. Het was weliswaar wat 
vraatwerk van afgelopen zomer, 
maar het waren toch al duidelijke 
aanwijzingen op de aanwezigheid 
van de bever.

Omdat het de afgelopen weken 
veel geregend en gewaaid heeft, 
was de wandeling een ware expe-
ditie geworden.

Hier en daar langs omgewaaide 
bomen; kruipdoor, sluipdoor en 
hele stukken waden langs de bui-
ten de oevers getreden beek. 
We hebben veel vraatsporen 
mogen zien, tot zelfs geheel omge-
knaagde bomen.

Wat een werk moet dat zijn ge-
weest, en dat met de tanden!
Je ziet en hoort tijdens zo`n 
wandeling dat het voorjaar al in 
de lucht zit. Bloeiende wilgen en 
zingende vogels. Heerlijk toch!
De luchten waren echt ’op z’n 
maarts’. Soms zon en dan weer 
dreigende wolken, maar de gehele 
wandeling hebben we het droog 
gehouden wat betreft de regen. 

Maar sommige wandelaars hiel-
den de laarzen niet droog, maar 
dat is een ander verhaal.
Het was een bijzondere, leerzame 
ochtend.

Met groengroet
Kees van Grevenbroek

Tongelrese
Natuurwijzer
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in gesprek met...
Dré Korting

„Jullie zijn zeker al wel toe aan een 
borreltje, nog te vroeg zeker, vooruit 
eerst dan maar koffie.” Nadat Dré 
ons via een labyrint aan haagjes 

heeft geloodst naar zijn gerieflijk 
appartement in de Residentie op 
’t Hofke en koffie met een kuukske 
heeft geserveerd, nestelt hij zich in 
een behaaglijke stoel. „Een borreltje 
praat anders wel een stuk hendi-
ger.” Als er een iemand dat zonder 
kan, dan is dat Dré wel, want wij, 
d.w.z. Sjaak Kommers, Jos Rovers 
en Paul Brans, hebben al die tijd 
nauwelijks nog iets kunnen zeggen. 

Daar zit ie dan, gezonde blos op 
de wangen, grijze krulletjes: André 
Korting, zoon van meester Korting, 
hoofd van de RK Jongensschool 
Sint-Martinus. Of Dré ook in het 
onderwijs wilde? 
„Nee, nee! Eigenlijk wilde ik 
automonteur worden, maar toen 
de toelatingscommissie van de 
ambachtsschool mij de opdracht 
gaf om van een ijzerdraad het cijfer 

7 te draaien, werd mij door de 
heren al snel duidelijk gemaakt dat 
dit metier niet voor Dré was weg 
gelegd. Zo kwam ik te werken bij 
mijn vrijgezelle tantes, Ciska en 
Jaantje Verhuizen, die een kruide-
nierswinkel hadden op de hoek van 
de Hofstraat en Tongelresestraat 
(nu een cadeauwinkel). De slijterij 
hoorde er ook bij.” 
Een prachtig pand, nog steeds, met 
dat balkon op de kop en die fraaie 
portieken, bezet met bruine gegla-
zuurde tegeltjes. De jongens van de 
Martinusschool schuilden er als het 
regende en niemand van hen wist 
wie Gez. Verhuizen was, want dat 
stond met grote letters onder het 
balkon. Wie heet er nou toch Gez., 
vroegen zij zich af. 

„Ik haalde de boodschappenboekjes 
op, maakte de bestellingen in orde 
om ze vervolgens te bezorgen. 
Dit alles op de fiets, want de tantes 
hadden weliswaar een auto, maar 

„Maar dat hoef je er toch niet 
in te zetten”

André Korting

André staat links naast de kapelaan op de school aan de Hofstraat.
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daarin mocht ik ze alleen maar 
overal naar toe rijden, want zelf 
hadden ze geen rijbewijs. „De 
boodschappen doe de gij maar op 
de fiets, Dré.” Het was zwaar werk, 
voor weinig centen. Ik had achter 
mijne fiets een bakje op spaakwie-
len. Als ik van de stoep afschoof, 
klapten ze dubbel, alles uitladen, 
terugbuigen en opnieuw beginnen. 
Vooral die flessen drank wogen 
door. En ik heb er wat bezorgd. 
Vooral de parochiegeestelijken wa-
ren grote afnemers. Maar dat hoef 
je er niet in te zetten. (Dré, dat wist 
toch iedereen). Eentje maakte het 
zo bont, dat hij niet in staat was om 
in de nachtmis met kerstmis voor 
te gaan. Nu stond mijn broer Frans 
aan de vooravond van zijn pries-
terwijding. Dus werd hij door de 
pastoor als vervanger aangewezen. 
Of deze gebeurtenis beslissend is 
geweest, weet ik niet, maar hij is 
nooit priester geworden. Nu we het 
er toch over hebben, nou lusten jul-
lie toch wel een borreltje?”
Dré weet zijn voorstel heel goed 
te timen en nog beter het zwakke 
punt van zijn gasten in te schatten. 
Nou vooruit Dré ! Een appellikeurtje 
voor de een, een wit wijntje voor de 
ander en voor hemzelf een Jäger-
meister. „Als die wijn niet smaakt, 
moet je het zeggen hè?” Maar Dré, 
als slijter weet jij er toch alles van! 
„Nee hoor, er is in de wijnbusiness 
zoveel veranderd. Vroeger kwam de 
wijn uit Frankrijk, Duitsland en Ita-

lië, nu uit de hele wereld. Trouwens 
die fles maken jullie wel op.” En dit 
klinkt niet als een vraag.

„Als bezorger van kruideniers-
waren, maak je nog wel eens wat 
mee. Zo kwam ik regelmatig bij 
de familie Van der Leegte in de 
Kalverstraat. Op een dag, terwijl ik 
de boodschappen aan het uitpakken 
was, werd er gebeld. Op de keuken-
tafel was moeder de baby’s Pieter 
en Wimke aan het verschonen. 
Of ik efkes op het spartelende twee-
tal wilde passen, dat ze niet van 
de tafel vielen.” „De Wim van der 
Leegte, die van VDL?”
„Inderdaad die.” Ongetwijfeld heeft 
Dré met zijn goede daad een bij-
drage geleverd aan diens succes. 

Wanneer heb jij de kruidenierswin-
kel van jouw tantes overgenomen?
„De precieze datum heb ik niet 
meer paraat, ergens begin jaren 60. 
In 1961 trouwde ik met Mia 
Cuypers uit Eersel. Die had ik daar 
ontmoet tijdens het carnaval. 
We gingen in het huis van Ciska en 
Jaantje wonen en die betrokken de 
bovenverdieping achter het balkon. 
Om zowel de kruidenierszaak als 
de slijterij over te kunnen nemen, 
haalde ik op de handelsavondschool 
de vereiste diploma’s. Ons Mia was 
een sterke vrouw, die niet alleen 
aandacht had voor het welzijn van 
de zaak, maar ook voor dat van haar 
klanten. Voor iedereen met proble-
men, had zij een luisterend oor en 
goeie raad.” 

Rechts het winkelpand van de Gez. VerhuizenDe eerste foto van het pand?

Bruidspaar André en Mia in 1961
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Een winkel, een slijterij, waarom 
dan ook nog Zaal Hofzicht? „Ik 
leverde niet alleen drank, maar ook 
stoelen en tafels aan degenen die 
iets te vieren hadden, waar dan ook. 
Dat was zwaar werk. Dus dacht ik 
op een gegeven moment, ze moeten 
maar naar mij komen. Daarom 
liet ik aan de Hofstraat een ruimte 
boven het magazijn bouwen, Zaal 
Hofzicht. Dat waren de mooiste tij-
den van ons leven. De Deurzetters, 
een carnavalsvereniging uit nieuw 
Tongelre, hadden er hun residentie 
en later kwam hier de Ouderensoos, 
waar ik lid van werd, ook in. Ik deed 
niet zo moeilijk over de sluitings-
tijden. 

Men kon de zaal huren voor zo lang 
men wilde. Als gediplomeerd slijter, 
kon ik immers ook een horecage-
legenheid exploiteren. Bruiloften, 

communiefeesten, jubilea enz., ik 
gaf ze de sleutel en als het afgelo-
pen was, dan stopte die maar in de 
brievenbus. Wij gingen ondertussen 
naar bed. Als het bier op was, werd 
ik nogal eens midden in de nacht 
gebeld om een nieuw vat aan te 
sluiten. Geen probleem.

Tja en toen werd Mia ernstig ziek in 
1997. Zonder haar kon ik onmo-
gelijk de zaken runnen. Daarom 
verkochten we de winkel en Zaal 
Hofzicht en verhuisden we naar 
een landhuisje in de Apollovlin-
derlaan. Daar heb ik Mia tot haar 
levenseinde in 2001 verzorgd. En 
sinds een paar jaar woon ik hier.”
Dré geeft een rondleiding door 
zijn comfortabele appartement op 
de begane grond van de Residen-
tie. Op de kast valt een rij zware 
tinnen maatbekers op. „Nog uit 

de winkel, maar geen decoratie. 
Dat zijn jenever maatbekers. Wij 
verkochten jenever ook van het 
vat. Daar zat 50 liter in. De klanten 
brachten hun eigen fles mee, waar 
ik dan de drank in goot. Jenever van 
het vat was namelijk goedkoper dan 
uit de fles. Deze bekers moesten 
elk jaar geijkt worden. Mijn ogen 
zijn niet meer zo goed, kijk eens 
wanneer dit voor het laatst gebeurd 
is?” 1992 lezen we onder op de 
buitenkant van de bodem. Hadden 

Interieur winkel Mia en Dré samen op ’t benkske

Zaal Hofzicht
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de kinderen geen zin om de winkel 
over te nemen? „Nee, ze hebben 
allen een geheel andere richting 
gekozen. Mijn zoon werkt bij het 
Waterschap, de ene dochter in de 
geestelijke gezondheidszorg en 
de andere prikt bloed hier op het 
Medisch Centrum. Gelukkig wonen 
ze dicht in de buurt.” 

Dré ziet er met zijn 83 jaar nog pa-
tent uit, zoals men in Brabant zegt.
Welk geheim steekt er achter dat 
jongensachtige uiterlijk? „Op tijd 
een borreltje en een goei sigaar. 
Dus eigenlijk alles wat de God van 
nu verboden heeft. Ik ben ermee 
opgegroeid. Op 1 januari kwam bij 
ons thuis eerst het onderwijzend 
personeel zalig nieuwjaar wensen, 
vervolgens de parochiegeestelijk-
heid. De kamer zag blauw van de 
rook. Ik vond dat lekker ruiken. 
Vandaar. Ik spaaide zelfs d’n hof 
om met een sigaar in de mond. 
Maar ik wandel ook veel, richting 
Wasvenboerderij, een rondje om 
de Karpendonkse Plas en… ik ben 
al mijn hele leven een fanatieke 
carnavalsvierder. 

Dat doen we traditiegetrouw al 
jaren met de hele familie. Niet in 
Eindhoven, maar in Nuenen. Dan 
trek ik mijne kiel aan en geef ik hem 
van Jetje.” Dat is al zeer binnenkort 
Dré! Begint het al te kriebelen? Zijn 
twinkelende pretoogjes geven het 
antwoord. 
Bij Dré heeft tijd geen betekenis. 

Alles gaat zo vanzelf en gemak-
kelijk, dat wij er geen erg in hebben 
dat onze tijdslimiet al ruimschoots 
overschreden is. Sjaak moet zich 
opmaken voor een volleybalwed-
strijd, Jos zou nog de kleinkinde-
ren… en bij Paul zou de loodgieter... 
„Jullie gaan toch nie weg, hè? Ik ben 
nog lang niet klaar en we moeten 
nog foto’s uitzoeken”, roept Dré uit.
Dré, we moeten echt weg. Als jij nu 
de foto’s uitzoekt, van jullie thuis 
vroeger, van de winkel en van Zaal 
Hofzicht en die opstuurt naar de re-
dactie. „Maar jullie komen wel terug 
hè, om na te praten.” Doen we Dré. 
„De borrel staat klaar hè!” Weten 
we Dré. „En nie alles wat ik gezegd 

heb, hoeft erin hè.” Dré, als jij dat 
niet wilt, komt het er niet in. 
We nemen afscheid van André 
Korting, het boegbeeld, icoon, grijze 
eminentie, of hoe je hem ook wilt 
benoemen, van Tongelre. Iemand 
die veel heeft meegemaakt in zijn 
lange leven en nog meer heeft zien 
veranderen. Maar ook iemand die 
nog vol energie en levenslust zit 
en uitkijkt naar de prettige dingen 
die het leven te bieden heeft. Om 
te beginnen carnaval. Veel plezier 
Dré! En toch maar uitkijken met die 
borreltjes.

Sjaak Kommers, Jos Rovers en 
Paul Brans

Carnaval vieren met zijn kinderen André voor zijn appartement van Residentie ’t Hofke

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

de lente!
Bij van der Heijden kappers 
& Beauty Salon Esmay 
In onze mooie salon hebben wij alles 
in huis om u lenteklaar te maken.

Sunkissed haar door mooie 
highlights.

Een frisse lentekleur op uw nagels 
door middel van onze CND Shellac.

Een mooie bruine tint door onze 
mooie spraytanning specialiste.

BEN JIJ KLAAR VOOR

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!



De pTT harmonie

Heeft u zich wel eens afgevraagd 
waarom het Eindhovens Muziek-
collectief oranje-zwarte uniformen 
heeft? Dit heeft alles te maken met 
één van onze bloedgroepen: de 
PTT-harmonie!
2019 is het jubileumjaar van het 
EM en gedurende dit jaar besteden 
we aandacht aan de geschiedenis 
van onze vereniging. Dit keer: de 
historie van de PTT-harmonie.
In de vorige eeuw was het gebrui-
kelijk dat grote bedrijven een eigen 
harmonie steunden. De Philips 
Harmonie kent u vast, maar ook de 
spoorwegen en de politie hadden 
(en hebben) een eigen harmonie. Op 
27 mei 1934 is de ’Eindhovensche’ 
loot van de PTT Harmonie opge-
richt.

De harmonie werd ingezet bij 
belangrijke gebeurtenissen van de 
PTT. Zoals het in gebruik nemen 
van de eerste telefooncentrale te 
Eindhoven in 1937. En van het 
nieuwe postkantoor aan de Stati-
onsweg in 1961.
Het was in die tijd dat één van onze 
oudste leden, Bertus Diepstraten, 
lid werd. Bertus begon in 1961 bij 
de expeditie bij het sorteren van de 
post in ongeregelde diensten. Re-
gelmatig werd hij door de voorzitter 
van de harmonie gevraagd of hij 
geen secretaris wilde worden. Zijn 
antwoord was dan dat hij het zou 
doen wanneer hij in de dagdienst 
zou komen te werken. De automati-

sering van de processen bij de post 
heeft hier uiteindelijk voor gezorgd: 
Bertus en zijn collega’s kregen te 
horen dat hun werk kwam te verval-
len en dat ze in de dagdienst kwa-
men te werken. Nog net bekomen 
van dit nieuws werd hij al na een 
half uur gebeld door de voorzitter 
van de harmonie: of hij nu secreta-
ris wilde worden?

Bertus heeft vervolgens de roerige 
tijden bij de post meegemaakt. 
Die tijden werden ook letterlijk 
zichtbaar in de uniformen: iedere 
naamswisseling ging gepaard met 
een nieuw uniform. Na de priva-
tisering van de PTT en het meer 
naar voren treden van de holding 
KPN besluit de organisatie tot een 
naamswisseling naar TPG. Post en 
Telecom kwamen op eigen benen te 
staan en waren niet langer fami-
lie van elkaar. De naamwisseling 
van TPG naar TNT in 2006 ging 
gepaard met wéér een uniform-
wisseling. Een opvallende, met 
feloranje biezen. Die u vast bekend 
voorkomt...
Het was een harde voorwaarde dat 
minimaal 80% van de harmonie 
moest bestaan uit werknemers. 
Dat was al verruimd met de part-
ners en met de kinderen die ook als 
TNT-er geteld werden. 
Uiteindelijk werd de bijdrage van de 
TNT stopgezet en moest de harmo-
nie op eigen benen staan. 
Hoe het de harmonie sindsdien 
is vergaan en hoe uiteindelijk het 
Eindhovens Muziekcollectief is 

gevormd, leest u in een volgend 
artikel.
En Bertus? Hij is uiteindelijk na 40 
dienstjaren gestopt bij de post. Bij 
zijn afscheid kreeg hij een lintje (dat 
hij bijna miste omdat hij naar een 
bruiloft ging en de chauffeur tot 
Bertus’ woede naar Den Bosch in 
plaats van Zeist reed). De uitreiking 
van het lintje werd natuurlijk opge-
luisterd door... de PTT Harmonie!

De harmonie bij het postkantoor De harmonie in het sorteercentrum
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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



Op 23 maart was het dan eindelijk 
zover: het Reünistenconcert van het 
Eindhovens Muziekcollectief. In het 
kader van het 100-jarig jubileum 
hadden we een oproep gedaan aan 
oud-leden met de vraag of ze nog 

een keer wilden meespelen. 
Het resultaat van die oproep hebben 
we, na een viertal repetities, gepre-
senteerd aan een volle zaal. 
Wat bijzonder om met zoveel muzi-
kanten een concert te geven!  

Ook de locatie, de aula van het 
Augustinianum, heeft daar zeker 
aan bijgedragen. We hebben er een 
echte concertruimte bijgekregen in 
Eindhoven.

Ria Leermakers 

Reünistenconcert 
eindhovens Muziekcollectief
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Bij het 40-jarig bestaan van de Ma-
riakapel in de Loostraat in 1994 werd 
besloten om jaarlijks op de 1e zondag 
in de Mariamaand mei een mis bij 
de kapel te houden. 2019 is dus een 
jubileumjaar met 65 jaar Mariakapel 
en 25 jaar openluchtmis. Even een 
stukje geschiedenis. De Mariakapel 
is in 1954 gebouwd in opdracht van 
pastoor Rovers. Het verhaal was dat 
hij tijdens een ernstige crisis, veroor-
zaakt door een ziekte, aan Maria de 

belofte had gedaan om ter hare ere 
een kapel te stichten als hij er weer 
bovenop kwam. En zo geschiedde. 
Op 19 juni 1954 werd de beeltenis 
van Maria van de Martinuskerk in een 
indrukwekkende stoet naar het kapel-
letje overgebracht.
Maar wie was pastoor Rovers? 
Lambertus Antonius Rovers werd op 

26 april 1903 geboren in de boerderij 
aan de Loostraat tegenover de Maria-
kapel. In 1928 werd hij tot priester 
gewijd door mgr. Diepen (bisschop 
van het Bisdom ’s-Hertogenbosch) 
en was achtereenvolgens kapelaan in 
Boekel, Kaatsheuvel, Son en Oister-
wijk. 
Op 18 april 1947 werd hij, bijna 44 
jaar oud, benoemd tot pastoor van de 
H. Bartholomeuskerk in Waspik. Op 
15 maart 1972 trok hij zich terug uit 

25 jaar openluchtmis Loostraat: 
herinneringen aan pastoor Rovers

Pastoor Rovers

Plechtige opening 1954

Openluchtmis Loostraat 1994
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het pastoraat. Hij stierf op 18 februari 
1974 en ligt begraven op het kerkhof 
in Waspik.
Ik ben in 1948 geboren in Sprang-
Capelle (in 1997 samen met 
Waspik opgegaan in de gemeente 
Waalwijk) waar mijn vader werkte als 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
op het gemeentehuis. Mijn ouders 
hadden een gemengd huwelijk: vader 
uit het protestante Sprang-Capelle en 
moeder uit het katholieke Waspik. 

Ik ben samen met mijn broer en zus 
katholiek opgevoed. Sprang-Capelle 
is nog steeds een protestants dorp 
en er was en is geen katholieke kerk 
in het dorp. Wij kregen met een paar 
andere katholieke kinderen gods-
dienstles van de paters uit Waspik en 
wij gingen elke zondag naar de kerk 
van pastoor Rovers. In tegenstel-
ling tot mijn moeder (Luce Roovers, 
geen familie van...) heb ik geen echte 
herinneringen aan pastoor Rovers 

als alleen dat ik op zondag naar zijn 
preken luisterde. Ter gelegenheid van 
het 150-jarig bestaan van de Bartho-
lomeusparochie in 1991 is een boek 
uitgebracht ’Bartholomeus Waspik 
1841-1991, een speels portret’ en 
daar wil ik het volgende fragment 
over pastoor Rovers uit citeren.

Hij preekte kort en goed - schreef de 
bidprentjes en zelf ging op huisbezoek 
- had respect voor de werkmens of voor 
het werk van de mens - wist soms niet 
wie hij voor zich had bij rouw en trouw 
- liet zaken als biechthoren, ziekenbe-
zoek en lof liever aan anderen over - in 
en buiten de parochie had hij zijn vaste 
pleisterplaatsen, waar hij op zijn gemak 
was, waar hij indringend kon vertellen - 
’hij was katholiek en helemaal niet voor 
mgr. Bekkers’ - hij was een mens ’die 
op z’n eigen leefde’ - hij bouwde eerder 
bunkers dan bruggen.
Want bouwen kon hij. Daar was hij 
mee bezig, dag en nacht, tot in de klein-

ste details. „Hij had architect moeten 
worden” is een uitspraak, want „als 
architect was hij een genie”. Hij had 
een fijn gevoel voor schoonheid. Het was 
een kunstzinnig mens die zijn feeling 
voor het mooie niet onder de korenmaat 
heeft gezet. Waar iets moois was, wilde 
hij zijn, daar trok ie op af. Of dat nu 
een voordeur van een boerderij was, een 
kruisweg in Limburg, een salontafel van 
een bevriende familie of het edelsmeed-
werk van een door hem bewonderde 
kunstenaar.

Voor de meesten bleef hij een merk-
waardig persoon, pastoor Rovers. Niet 
erg geliefd, conservatief, een bouwer, 
een architect, een eenzame, gevoelig 
voor het mooie, en iemand die „vrouwen 
in het kerkbestuur” finaal van de hand 
wees.

Sjaak Kommers
redactievoorzitter

Openluchtmis Loostraat

Zondag 5 mei is er om 11.00 uur wederom de 
traditionele Openluchtmis bij de kapel aan de 
Loostraat met medewerking van de beide gilden 
Sint Martinus en Sint Catharina. Na afloop zullen 
zij de vendelhulde brengen.
Aansluitend staan de koffie en thee klaar en 
vervolgen wij met een gezellig samenzijn. De 
bekende zanggroep ’Het Boerenmoeske’ gaat ook 
nu weer de muzikale omlijsting verzorgen.
Bij slecht weer zal de eucharistieviering om 11.00 
uur in de St.Martinuskerk plaatsvinden. De viering 
van 9.30 uur komt die dag te vervallen.    
 
Vanaf 1 mei wordt de gehele meimaand elke 
avond om 19.00 uur het Rozenhoedje gebeden bij 
het kapelletje.
 
Bij voorbaat hartelijk dank namens de 
werkgroep Openluchtmis
Trees Verhulst- Gudden 
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Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524

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 

Je kunt bij onze opvang terecht voor advies bij de aanschaf, 
keuze en verzorging van huisdieren. Je kunt bij ons ook terecht 

voor het deskundig laten knippen van nagels en tanden van 
konijnen en cavia’s. Ook voor het kortwieken van vleugels bij 

vogels kun je bij ons langskomen. 
Ook verkopen wij dierenverblijven (zonder winstoogmerk) om 

onze opvangdieren te kunnen onderhouden.

Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven

Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail: Dierenopvangpaul@on.nl

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



Beste wijkbewoners,

Opa- en omadag
Op maandag 26 maart vond op 
’t Karregat de jaarlijkse opa- en 
omadag plaats. De opa’s en oma’s 
konden in de onderbouw en het 
kinderdagverblijf genieten van een 
mooi optreden van hun kleinkinde-
ren en mochten een kijkje nemen in 
de klas. In de andere groepen kon 
ook in de klassen gekeken worden. 
De kinderen lieten trots zien wat ze 
allemaal doen op school en de opa’s 
en oma’s luisterden aandachtig. 
Een geslaagde dag! 

Schoolproject 
De opa- en omadag paste goed in 
het schoolproject van dit jaar. ’Van 

vroeger naar nu’. Elk jaar werkt 
heel de school vier weken lang aan 
hetzelfde thema. Dit jaar zijn er ac-
tiviteiten rondom spel, bouwstijlen, 
kunst en muziek. 
Hoe ging dat vroeger en hoe gaat 
dat nu? 
Zo hebben de kinderen een work-
shop architectuur gehad, sloten 
verschillende lessen in de klas aan 
bij het thema en werd het project af-
gesloten met een optreden van een 
seniorenorkest. 

Kunstweken
Sinds 3 jaar doet ’t Karregat mee aan 
de Kunstweken. In elke klas staat 
een bepaalde kunstenaar centraal. 
De kinderen krijgen uitleg over de 
werken van deze kunstenaar, en mo-

gen vervolgens zelf aan de slag gaan. 
Ze maken een tekening gebaseerd op 
werk van de kunstenaar. Vervolgens 
komen deze tekeningen in een digi-
taal museum, zodat ook de ouders 
het kunstwerk van hun kind kunnen 
bewonderen en hier zelfs iets van 
kunnen bestellen. 

Koningsspelen
Dit jaar vinden de Koningsspelen 
plaats op vrijdag 12 april. We star-
ten de dag met een gezamenlijk Ko-
ningsontbijt, dansen met z’n allen 
op het lied Pasapas van Kinderen 
voor Kinderen en gaan vervolgens 
actief aan de slag!
De kinderen van groep 1 t/m 5 
hebben sport- en spelactiviteiten op 
school en de kinderen van groep 6 
t/m 8 gaan sporten bij de Honds-
heuvels. Op naar een sportieve dag! 

Vriendelijke groeten, 
Team ’t Karregat

nieuws van de
Scholengemeenschap

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

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

Wilt u iets verkopen of zoekt u 
iets, plaats dan een kleintje in 
uw wijkblad! Voor maar 
5 euro kunt u vijf regels plaatsen, 
150 tekens. Iets voor u?
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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



Installeer de app via Google Play-
store of Apple Store en vul éénmalig 
je persoonlijke gegevens in. 
Maak een duidelijke foto en sla deze 
op voor je verder gaat (een over-
zichtsfoto met een herkenningspunt 
is beter dan een close up foto).
 
Geef duidelijk aan waar het pro-
bleem speelt. Straatnaam, huis-
nummer en/of lichtmastnummer. 
Als dat niet aanwezig is kun je ver-
derop bij je melding een omschrij-
ving van de locatie toevoegen. Let 
op: het systeem werkt met GPS en 
geeft de locatie aan waar de melding 
wordt verstuurd. Probeer dus altijd 
de melding vanaf de locatie waar 

het speelt te versturen.
Kies het onderwerp uit de lijst.
Vul een korte omschrijving in van 
het probleem of wat je van de ge-
meente verwacht. Eventueel kun je 
hier de locatie verduidelijken met je 
eigen uitleg. Max. 140 leestekens.
Verstuur de melding.

De melding komt direct in de werk-
voorraad van de gebiedsbeheerders. 
Deze zetten de melding uit bij de 
juiste aannemer.
Na behandeling van de melding 
krijg je een antwoord via de mail als 
je je mailadres hebt opgegeven. Als 
er foto’s van het eindresultaat zijn 
gemaakt worden deze toegevoegd, 
zodat je ziet wat wij met je melding 
hebben gedaan. 

Hoe maak ik een goede melding met 
de buitenbeter app

Niet zo Maar zo

Is het u al opgevallen? 
Lucille - Mijn ReisKennis is Lucille 
Reizen geworden, met een nieuwe 
huisstijl en een nieuw logo! 

Bij LucilleReizen 
•  boekt u de vakantie die u ergens 

anders ook zou boeken
•  betaalt u voor uw vakantie wat 

u anders ook zou betalen of 
minder

•  wordt uw reis tot in de puntjes 
verzorgd; u hoeft alleen nog 
maar uw koffer in te pakken

•  gaat u veilig en betrouwbaar 
op reis onder de ANVR reis-
voorwaarden, het SGR en het 
Calamiteitenfonds.

LucilleReizen is uw persoonlijk 
reisadviseur en komt bij u langs 
op het moment dat het ú uitkomt 
en regelt alles voor uw reis. Voor 
deze service betaalt u niets. 

nieuw! LucilleReizen in wijkcen-
trum ’t Oude Raadhuis! Reisad-
vies, tips, inspiratie of informatie 
voor uw volgende droomreis of 
heerlijke vakantie, geheel vrijblij-
vend; loop gerust eens binnen!
Wanneer: iedere 3e woensdag van 
de maand, van 14.00 tot 16.00 uur.
Zet het op de kalender: 17 april, 
15 mei, 19 juni.
Koffie of thee en een goed gesprek 
over vakanties, kom gezellig langs, 
ik kijk ernaar uit!

Hartelijke groeten,
Lucille Zirkzee, persoonlijk 
reisadviseur

Lucille - Mijn ReisKennis 
is LucilleReizen geworden

Lucille Zirkzee
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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

Liedertafel
Op zondagmiddag 14 april van 14.00 tot 17.00 uur is 
liedertafel Helmond West op z’n Best present in ’t Oude 
Raadhuis. Een, twee, drie zing maar…! Misschien zingt 
niet iedereen graag alleen, maar iedereen zingt wel graag 
mee. Ja toch! Grijp je kans. Entree € 1.00,

KOM je OOK?
Als bijdrage in 

de kosten 
vragen we €1,50 

per persoon.

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 een kwa-
liteitsfilm, houden een pauze en zorgen voor lekkere 
zelfbereide hapjes die passen bij de film. 
’tous les Soleils’ (2011) is een lichtvoetige Franse 
tragi komedie. Muziekdocent Alessandro is weduwnaar 
en woont samen met zijn puberende dochter en zijn 
lieve maar lastige broer. Zijn omgeving doet alle moeite 
om de alleenstaande vader te helpen.
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Activiteiten agenda t/m juni 2019

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

Paasbrunch
Op 2e Paasdag 22 april van 11.30 tot 13.00 uur.
Kosten € 6,50. Aanmelden kan, maar VOL IS VOL. 
Dit kan van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 
uur, bij ’t Oude Raadhuis of telefonisch.

Gezellige filmavond met hapjes
Op vrijdagavond 17 mei organiseren we weer een 
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen de film ’De tweeling’ (2002), gemaakt 
naar de bestseller van Tessa de Loo.

schrijf dit 
vast in je
agenda!

Avondwandelvierdaagse tongelre!
We gaan weer wandelen!

De 23e Avondwandelvierdaagse door ons mooie 
Tongelre. Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen 
en de kuiten gesmeerd?
’t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder 
auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Neder-
land van 20 tot en met 23 mei.
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden 
zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km. 
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien 
men 3 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km 
per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en met groep 
drie, na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woensdag 
15 mei tussen 18.00 en 19.30 uur zijn de inschrijf-
kosten € 3,50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
bij ’t Oude Raadhuis.

DOE MEE!

Geef je 
snel op, 

Want vol 
is vol!
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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

Maandagochtend
Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is het 
Koffie-tijd bij Orka. Kom gezellig een bakkie doen, 
bijkletsen, krantje lezen, spelletje doen...
We hopen u te zien! 

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-gan-
genmenu voor gasten. Voor Cook4U moet je je wel 
even van tevoren aanmelden i.v.m. beschikbare plek-
ken. 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 aanmel-
den of vragen: cook4U.orka@gmail.com.

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

Interesse in actie bij Orka? 
Interesse om mee te doen met een van bovenstaande 
activiteiten? Of wil je zelf een activiteit organiseren? 
Mail even naar info@orkacentrum.nl. Wij zul-
len 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. Volg 
ons ook op Facebook: Activiteitencentrum Orka en op 
Instagram via orka_centrum. 
tot ziens in Orka! 

Agenda
orka 
uitgelicht
Effe bijpraten na het weekend!
Orka is heel blij met de aankondiging van ’Koffietijd 
op maandagmorgen’! Onze nieuwe vrijwilliger Ton is 
dan graag uw gastheer. Kom gezellig langs voor een 
bakje koffie, lekker de krant lezen, bijpraten over het 
weekend of een spelletje spelen, alles mag. Ton zal u 
van een heerlijk bakkie koffie voorzien, maar een kopje 
thee of glaasje fris mag natuurlijk ook! De eerste keer is 
op 15 april! En om dat te vieren is er natuurlijk TAART.

Wanneer?
Elke maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
15 april de eerste keer met taart, dat kunt u toch niet 
afslaan?
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Muziekavond Country & Blues 
Op zaterdagavond 13 april vanaf 20.30 uur.
Na de succesvolle vinyl party van 16 maart, staat de 
volgende muziekavond al voor de deur: onze video DJ 
heeft weer een berg goede liedjes en even zo gave clips 
daarbij opgesnord, om er de hele avond van te kun-
nen genieten. Met een beetje mazzel hebben we zelfs 
enkele live acts! Natuurlijk is er ruimte voor verzoekjes. 
Door de klapdeurtjes naar binnen en met pelpinda’s op 
tafel waan je je in ’Saloon Orka’. Howdy! 

Paastocht 
2e Paasdag, op maandag 22 april van 11.00 tot 12.30 
uur. Wil je meezoeken naar de familie Paashaas? Dan 

even van tevoren 
een kaartje kopen 
voor € 1,50. Dat 
kan op 10 en 
17 april op de 
schoolpleinen 
van basisscho-
len De Boog en 
’t Karregat, en 
op 16 en 17 
april van 16.00 tot 20.00 uur aan de deur op Laar 8.

Op woensdagavond 8 mei. We sparen bij Orka voor 
een nieuwe keuken waarin we nog makkelijker kunnen 
koken voor de mooie gasten van Cook4U. Maar ook 
voor de andere kook- en bakactiviteiten natuurlijk. In 
mei en juni zullen we bij Cook4U een bijzonder menu 
gaan serveren waarvan de opbrengst van de verkoop 
van de menu’s naar de nieuwe keuken gaat! We hopen 
zo weer een beetje dichter bij de droom van een nieuwe 
keuken te komen!

Live muziek én 
Kinderspeelmiddag met 
thema Muziek 
Op zondagmiddag 26 mei. 
Orka zet, net als vorig jaar, enkele 
zondagmiddagen van 13.30 tot 
18.30 uur de deuren open voor al het 
muzikale talent in de wijk. Bespeel 
je een instrument? Wil je zelf een 
nummer spelen? Wil je met anderen 
een nummer spelen? Laat het ons 
weten via info@orkacentrum.nl. 
Laagdrempelig en met vrolijk publiek 
is er voor iedereen een ’podium’!
We hopen van je te horen! Wil je 
meer informatie, stuur ons dan ook 
even een berichtje via de mail.
De Kinderspeelmiddag op deze zon-
dag duurt van 14.00 tot 16.30 uur en 
we gaan instrumenten maken! 
Doe je mee? Deelname is gratis!
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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



Een simpel doch heerlijk gerecht dat past bij een 
feestelijk Paasontbijt of Paasbrunch.

OntBIJt PIZZA

Voor 4 personen

Ingrediënten:
* 2 avocado’s
* 4 medium tortilla wraps
* 4 theelepels sushiazijn
* 4 eieren
* citroensap
* kokos- of olijfolie
*  event. rock chives (cress) of  tuinkers, chilisaus en 

chilivlokken.
* zout en peper

Bereiding:
1  Snijd de avocado’s doormidden en haal de pit eruit.
Schep het vruchtvlees eruit, prak dit samen met de 

sushiazijn, wat zout en eventueel wat chilivlokken
   tot een smeuïge spread.
2  Smeer een braadpan licht in met wat kokos- of 

olijfolie, verhit de pan en bak de wraps aan beide 
zijden lichtbruin. 
Leg de wraps apart en houd ze warm.

3  Bak in dezelfde pan de spiegeleitjes.
4  Smeer de avocadospread op de warme wraps en leg 

daar de spiegeleitjes op.
5  Voeg naar smaak wat citroensap, peper en zout toe 

en versier met de rock chives (cress) of tuinkers.

Eet smakelijk
Clasine en Jack

de Tongelrese
Keuken

In de winterperiode hebben de 
vrijwilligers van de Sint Joseph-
speeltuin hard gewerkt om alle 
50 speeltoestellen weer tip-top in 
orde te maken zodat nu weer alle 
kinderen veilig kunnen komen 
spelen. De speeltuin aan de 

Sint Josephlaan is ’s maandags, 
dinsdags, donderdags en vrijdags 
geopend van 15.00 tot 17.00 uur. 
Op woensdag en op zaterdag is de 
speeltuin geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. 
De entree bedraagt € 0,50 per 

persoon, maar een abonnement 
nemen kan natuurlijk ook. Om 
een kinderfeestje te organiseren 
kan de blokhut worden gehuurd 
en scholen, kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen kunnen de 
speeltuin afhuren. 

Kijk voor meer informatie: 
www.sintjosephspeeltuin.nl

De sint josephspeeltuin 
is sinds 30 maart weer open
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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 14 april 10.00 uur
ds Henk Veltkamp, Palmpasen, Jeugdkerk
 Donderdag 18 april 19.30 uur
ds Elbert Grosheide, Witte Donderdag, Avondmaal, 
Cantorij
 Vrijdag 19 april 19.30 uur 
ds Elbert Grosheide, Goede Vrijdag
 Zaterdag 20 april 21.30 uur
ds Elbert Grosheide, Stille Zaterdag, Paaswake
 Zondag 21 april 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, Pasen, Cantorij
 Zondag 28 april 10.00 uur
ds Gideon van Dam, Jeugdkerk
 Zondag 5 mei 10.00 uur 
ds Wil van Egmond 
 Zondag 12 mei 10.00 uur
ds Elbert Grosheide, 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 rond Pasen
18 april: Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur, met 
medewerking van de cantorij onder leiding van Marja 
Bottenburg. We vieren de instelling van de Tafel van de 
Heer.
19 april: Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur, met 
medewerking van Klein Vocaal. Zij zingen delen uit de 
Johannes-Passion van Schütz. 
20 april: Paaswake, aanvang 21.30 uur (!), met mede-
werking van het projectkoor onder leiding van Berna-
dette van Litsenburg.
21 april: De feestelijke Paasviering begint om 10.00 
uur en medewerking wordt verleend door de cantorij.

Godsbeelden
De gespreksgroep rond Godsbeelden en agnosticisme 
komt weer bij elkaar op donderdag 25 april om 20.00 
uur. We zetten onze wisseling van gedachten voort 
rond de wenselijkheid en waarde van geloofsbelijdenis-
sen. 

Een Bijbelverhaal anders beleven
Heb je weleens gewandeld door een Bijbelverhaal om 
in gedachten in de schoenen te gaan staan van iemand 
uit één van deze oude verhalen? Door met elkaar zo’n 
wandeling te maken valt het licht vaak op een heel 
andere manier op het verhaal en op je leven en kan de 
tekst zich verrassend gaan ontvouwen.
Nieuwsgierig geworden? 
Dan is onze speelse en creatieve manier van omgaan 
met Bijbelverhalen misschien wel iets voor jou. Wees 
welkom op de maandagmiddagen: 
15 april en 20 mei aanstaande van 12.30 tot 14.30 uur
in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 in Eindhoven.
Je kunt je aanmelden bij agnesbouwen@telenet.be; tel: 
+ 32 475 328 340. 
Deelname vergt een bijdrage in de kosten van 5 euro.
Voor meer informatie zie de website: 
http://www.hetleerke.com/blog-trapleerkes waarop 
je ook iets kunt lezen over onze bijeenkomsten in 
Eindhoven.
De activiteit die wij maandelijks op maandagmid-
dag aanbieden is een voortzetting van de Bibliodrama 
bijeenkomsten die ds. Tineke Dronkert organiseerde 
in de Ontmoetingskerk. Ook de huidige bijeenkomsten 
worden geleid door professionele begeleiders die allen 
een godsdienstwetenschappelijke, dan wel theologi-
sche achtergrond hebben.

Beroepingscommissie
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren is onze 
predikant Tineke Dronkert vorig jaar oktober beroepen 
naar de kerkelijke gemeente Zeist-West. Na het opstel-
len van een gewenst profiel van de nieuwe predikant 
zijn er nu zes gemeenteleden uit onze wijk en één 
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Katholieke kerkdiensten

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

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

Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdag-
morgen een Eucharistieviering om 9.00 uur en 
daarna koffie/thee in het kerkwijkcentrum.

•  Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 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 eucharistieviering kop koffie/thee en een 

gezellige babbel.
 
Uitvaarten:
11 maart, Thera Rovers-Versantvoort, 83 jaar

Diensten Goede Week
Palmzondag 14 april 9.30 uur
Witte Donderdag 18 april 19.00 uur
Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg
Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur Avondviering
Paaszaterdag 20 april 21.00 uur Paaswake
1e Paasdag 21 april 9.30 uur

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

gemeentelid uit de Johannesgemeente bereid ge-
vonden zitting te nemen in de beroepingscommissie 
die vanuit onze wijkgemeente op zoek gaat naar een 
nieuwe voltijds predikant. 
De commissie is op 1 maart jongstleden vanuit de 
wijkkerkenraad geïnstalleerd met daarbij de uitge-
sproken wens zorgvuldig te werk te gaan en daarvoor 
de tijd die nodig is te nemen. Het is de gedelegeerde 
taak van de beroepingscommissie de gemeente en 
kerkenraad te adviseren aangaande welke predikant 
te beroepen. De commissie is daarbij vrij in handelen 
en geen verantwoording schuldig over het gevolgde 

proces of de tijd die het proces neemt om te komen 
tot dat advies. Daarnaast mag de commissie op geen 
enkele manier informatie verschaffen aan kerkenraad 
of gemeenteleden, over namen van predikanten of 
welke andere persoonlijke informatie dan ook, mits 
goedgekeurd door degene die het aangaat (in geval 
van een voordracht). We wensen de beroepingscom-
missie voorspoed, veel succes en plezier in het werk, 
en bidden om Gods zegen.
Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan 
contact op met Jaap of Linda Stooker, telefoon 
040 2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl.
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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

ZIJN WE KLAAR VOOR 

HET BBQ SEIZOEN?

KOM KIJKEN NAAR AL HET 

LEKKERS EN NIEUWIGHEDEN!

Keurslager
Jan van der Heijden

de lekkerste winkel
van de Tongelresestraat



De braderie op ’t Hofke vindt dit 
jaar plaats op Tweede pinksterdag, 
maandag 10 juni. Dat is vrij laat in 
het seizoen, maar de kans op goed 
weer is wat groter. De markt wordt 
voor de 27ste keer georganiseerd 
door Scouting St. Frans. 
Omdat Pinksteren dit jaar zo laat 

valt, duurt het wat langer voordat 
de inschrijvingen binnen zijn. De 
meeste marktmensen plannen 
namelijk niet zover vooruit.

De kramen voor tweedehands spul-
len zijn nagenoeg volgeboekt. Wel 
is er nog ruimte voor zakelijke en/of 
nieuwe spullen. Ook is er nog plaats 
voor hobbyisten en verenigingen die 
hun vereniging willen promoten. 
Daar wij van iedere branche maar 
een deelnemer op de markt willen, 
worden de laatste kramen vaak pas 
enkele dagen voor het evenement 
verkocht. 
Door te kiezen voor een deelne-
mer per branche, wordt de markt 
afwisselender en kan iedereen leuk 
verkopen.

Wij hopen u te zien op 10 juni met 
een leuke markt en goed weer. Voor 
nadere inlichtingen en inschrijven 
graag mailen naar braderiescou-
tingst.frans@gmail.com.

Scouting St. Frans

braderie ’t Hofke op 10 juni

COntACt
Scouting Sint-Frans
Email: info@scoutingsintfrans.nl 
Internet: scoutingsintfrans.nl 

verenigingen
Aan het woord

Dahliaclub st. Martinus
Onze tuin is gefreesd en bemest, het veld is uitge-
legd, de paden en de bloembedden gemaakt en de 
regeninstallatie is aangelegd; kortom wij zijn klaar
voor een nieuw seizoen. De knollen zitten al bijna 
allemaal in de grond; uiteraard onze jonge stekken 
nog niet, omdat dit pas kan na de ijsheiligen.
Het is wonderlijk dat in 2,5 maand een kaal veld 
omgetoverd wordt tot een prachtige kleurrijke 
bloemenzee. 
Wij zijn blij dat we weer wekelijks naar de tuin 
kunnen om onze bloembedden te verzorgen. 
We zijn dan heerlijk buiten, zijn in beweging en 
hebben leuke sociale contacten. Geen stress maar 
lekker ontspannen. Krijg je hier ook zin in? 
Kom dan gerust langs of bel ons. 
Tel 040-2932815 of 06-51192504.

Bestuur dahliaclub 
St. Martinus
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Bijeenkomst vluchtelingen en 
wijkbewoners
Een beter contact mét elkaar 
bevordert een beter begrip vóór 
elkaar. Dat is gebleken tijdens de 
bijeenkomsten die het Groendo-
mein Wasven eind 2018 samen 
met Vluchtelingenwerk Eindhoven 
organiseerde. Besloten werd aan de 
bijeenkomsten een vervolg te geven 
en wel op iedere tweede dinsdag-
middag van de maand, van 13.00 
tot 16.00 uur in de Schop van de 
Wasvenboerderij. Hiervoor wordt 
een bijdrage van vijf euro gevraagd.
 Voor nadere informatie: 
fritsvangeffen@wasven.nl of 
040-2811214.

Auto- en fietspuzzelrit
Op zondag 14 april wordt een auto- 
en fietspuzzelrit georganiseerd voor 
het hele gezin. De tocht vertrekt 
vanaf 13.00 uur bij het Wasven en 

komt daar rond 16.00 uur weer 
aan. De puzzeltocht voert door de 
mooie plekjes ten zuiden en oosten 
van Eindhoven. Aansluitend is er 
een lekker buffet voor alle deelne-
mers. De kosten bedragen 35 euro 
per persoon (inclusief koffie, 1e 

drankje en driegangen buffet). De 
opbrengst komt ten goede aan het 
CKE. De organisatie is in handen 
van Rotary Eindhoven Noord. 
Inschrijven kan via nolvanrijssel@
hotmail.com onder vermelding van 
naam, aantal deelnemers en tele-
foonnummer.

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 
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: natuur-
werkgroep@wasven.nl.

rondom de
Wasvenboerderij

April is dé maand om van de 
ontluikende natuur te genieten. 
Dat kan natuurlijk volop bij het 
Wasven. Genieten kan ook van 
al het lekkers dat de bakkers van 
het Wasven maken. Dus kom ook 
wat lekkers kopen voor Pasen en 
bedenk: alles is met zorg bereid!

planning activiteiten maart & april

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

Auto- en fietspuzzelrit 14 april 13.00 uur Wasven

Natuurwerkochtend 20 april 09.30 uur De Schop

Natuurthema-avond: 
In mei leggen alle vogels een...

26 april 19.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend 4 mei 09.30 uur De Schop

Opening expositie Nicole van Kruijsdijk 4 mei 14.00 uur De Overloop

Bijeenkomst vluchtelingen en 
wijkbewoners

14 mei 13.00 uur De Schop

Natuurwerkochtend
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natuurthema-avond jeugd: In mei 
leggen alle vogels een ei, behalve?
Deze avond gaan we kijken of dat 
wel eigenlijk klopt, dat alle vogels 
een ei leggen in mei. En wie zijn 
die behalve….? Deze avond hoor je 
alles over nesten, vogeleieren, jonge 
vogels. Ook gaan we een woning 
maken voor bepaalde vogels.
 Kom je ook? Het is op vrijdag-
avond 26 april. We starten om 
19.00 uur en eindigen om 20.30 
uur. Vraag ook een vriendje of 
vriendinnetje om mee te komen!
De entree is € 2,00 pp, of vraag 
naar de voordelige natuurstem-
pelkaart.

Expositie: schilderijen van 
nicole van Kruijsdijk
Op de Overloop van de Wasven-
boerderij worden regelmatig expo-
sities gehouden. Vanaf zaterdag 4 
mei zijn schilderijen van Nicole van 
Kruijsdijk te zien. De als marketeer 
opgeleide Van Kruijsdijk schildert 

al haar hele leven en heeft 11 jaar 
geleden van haar hobby haar werk 
gemaakt.
Haar huidige serie omvat portret-
ten van vrouwen uit alle delen van 
de wereld. Daarnaast exposeert ze 
enkele werken uit haar oude reeks 
van abstracte schilderijen. Voor de 
portrettenserie gebruikt ze vooral 
acrylverf in grof realistische stijl met 
een geabstraheerde achtergrond.
 De schilderijen zijn te zien 
tijdens de openingstijden van 
de Gasterij. De opening van de 
expositie is op 4 mei om 14.00 uur.
nog tot en met 28 april zijn de 
schilderijen van Els Wijdemans te 
bekijken bij het Wasven. 

Maak het mee @wasven
De Wasven zorgwerkgroep or-
ganiseert themabijeenkomsten 
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’. 

In april is het thema ’Van het padje’. 
Het gaat over de paddentrek. Na 
hun winterslaap gaan de padden 
massaal op pad naar water om daar 
hun eitjes te leggen. Het is nog een 
verrassing wat we precies gaan 
doen.
 De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Deze worden 
gehouden op 10 en 17 april, beide 
dagen om 19.00 uur. Op 10 april is 
het voor mensen van 18 tot 35 jaar 
en op 17 april is het voor mensen 
vanaf 35 jaar.

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

Steenuil in nestkast

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
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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



momenten met
Hart, ziel en handen

We beleven mooie dagen: de lente 
laat zich voelen, de perzik en pruim 
hebben al in bloei gestaan, de appel 
is wat later. En, volgende week vie-
ren de Christenen de goede of stille 
week. We herdenken en herbeleven 
het lijden en leven door de dood 
heen van Jezus. We luisteren naar 
de emotionele gezangen van de 
Mattheus passie en worden aange-
sproken door de uitvoering van ’The 
Passion’ op tv.

Nadenkend over lijden, pijn, ziekte 
en verdriet, denk ik aan het ’beeld 
van de appelboom’ geschreven door 
Leo Le Large, woorden uitgespro-
ken tijdens zijn afscheid jongstleden 
mei.

In het voorjaar barst in alle volheid de 
natuur los met bloemen en bloesems. 
Zo ook onze eigen appelboom. Die 
wordt dan helemaal wit van de bloe-
sem, en bijen blijven af en aanvliegen 
om nectar te halen en stuifmeel over 
te brengen. Of alle bloesems bezocht 
worden is onduidelijk. Door slechte 
dagen met regen en wind vallen er 
ook veel bloesems van de boom af, 
andere verdorren of worden bruin 

door de schimmel. Dan zie je langza-
merhand de bloemetjes vrucht gaan 
zetten en de eerste appeltjes groeien 
aan de boom. Soms met wel drie of 
vier tegelijk aan dezelfde tak. Ze ver-
dringen elkaar en stoten elkaar in een 
soort kleine oorlog af. Ten slotte blijft 
er nog een klein aantal hangen, dat 
uitgroeit tot rijpe vruchten. Maar dan 
is het nog niet voorbij. Wespen zijn 
dol op appels en wanneer zo’n vrucht 
is aangetast, wacht de verrotting in 
alle mogelijke vormen. Afgelopen jaar 
bleef er na een royaal bloesemrijk 
voorjaar uiteindelijk maar één appel 
over die ik kon eten.

Natuurlijk, ieder van ons maakt veel 
naars mee: een ziekte, een te vroeg 
afscheid, een ongeluk, een ramp, 
dichtbij of verder weg. Dan komen 
er vragen op als: Waarom? Waarom 
bij mijn liefste? En, alweer zo’n 
natuurramp! Wat is nou de zin van 
al deze gebeurtenissen! Houdt het 
nou nooit op? Vragen en emoties 
waarop ieder, ook ik, het antwoord 
schuldig moet blijven.

Maar toch denk ik, dat dit verhaal 
van de appelboom model staat voor 

het leven. We zijn blij, vol verwach-
ting en hoop bij de geboorte van 
elk kind. We zien een mensenkind 
opgroeien tot volwassene, maar 
toch zijn er net als bij de appelboom 
tegenslagen: ook bij de mens zie 
je alle mogelijke ziektes tot aan de 
dood toe. Is dit niet inherent aan de 
natuur, waarvan we deel uitmaken? 
Het lijden en de beperktheid van 
het menselijk leven komen op ons 
pad. Zij zijn er gewoon. We maken 
immers deel uit van de kosmos, van 
het universum en van de wereld, 
die zo mysterieus groot zijn, dat we 
er voorlopig niet (en waarschijnlijk 
nooit) achter “het waarom” komen.

Ik denk dat ons slechts twee dingen 
te doen staan: het lijden zoveel 
mogelijk verzachten bij mensen die 
lijden en wanneer onszelf lijden 
overkomt dan zullen we ons lot 
geduldig moeten dragen. Daarbij 
geeft Jezus ons de raad om elkaar te 
helpen met geduld en blijmoedig-
heid: „Zorg voor de ander zoals jij 
voor jezelf zorgt”.
Ik kijk naar Maarten Luther, hervor-
mer in de 16e eeuw, die positief en 
opgewekt in het leven stond. Van 
hem de uitspraak: „Als ik wist dat 
morgen de wereld ten onder ging, 
zou ik vandaag nog een appelboom-
pje planten”.

als... ...dan zou ik vandaag nog een 
appelboom planten
Door Wim van de Wiel, met respect naar Leo Le Large
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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!



Definitieve uitslag 
verkiezingen Waterschap 
De Dommel

Woensdag 20 maart vonden verkiezingen plaats voor 
het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De 
dag erna werd de definitieve uitslag van deze verkiezin-
gen bekend gemaakt. Het nieuwe algemeen bestuur is 
donderdag 28 maart officieel geïnstalleerd.
Waarnemend watergraaf Lex Huijbers: „De water-
schapsverkiezingen hebben veel meer aandacht gekre-
gen dan vier jaar geleden. Dat zie ik als een erkenning 
van het belang van het waterschapswerk. De opkomst 
steeg met bijna 8% naar 46,7%. Daar ben ik dik 
tevreden over. Het is een mooie score voor ons gebied 
met veel stedelingen waar de opkomst wat onder het 
gemiddelde ligt. Zo was de opkomst in Tilburg 39,8% 
en in Eindhoven 41,6%.”

De definitieve uitslag op lijstniveau is als volgt:
( ) = aantal zetel in 2015

Naam partij Aantal zetels
Lijst 1 Water Natuurlijk 8 (6)
Lijst 2 CDA 4 (5)
Lijst 3 VVD 4 (4)
Lijst 4 Partij van de Arbeid 3 (4)
Lijst 5 50PLUS  2 (2)
Lijst 6 Werken aan Water 1 (1)
Lijst 7 AWP niet politiek wel deskundig 1 (1)
Lijst 8 ChristenUnie 0 (-)
Lijst 9 Ouderen Appèl - Hart voor Water 0 (-)

We zijn in Tongelre gestart met een cursus muziek-
theater. We bieden plek voor kinderen en volwas-
senen. Kinderen hebben les van 9.30 uur tot 12.30 
uur en krijgen les in alle disciplines: dans, zang en 
acteren. De volwassenen kunnen kiezen welke les-
sen ze willen volgen, maar ze mogen ook het hele 
programma volgen. We geven les in de speelzaal van 
Basisschool De Boog. Zie voor meer informatie:
www.koorstelling.nl/muziektheater
en kom een proefles volgen!

Muziektheaterlessen voor kids én volwassenen

Zanggroep Cascade zoekt 
mannen!
Heb jij ook goede voornemens gemaakt, zoals ’meer 
tijd voor jezelf, meer ontspanning, meer plezier maken’ 
en houd je daarnaast ook van zingen? Dan is Zang-
groep Cascade echt iets voor jou!
Wij zijn een zanggroep (popkoor) met zo’n 35 leden 
tussen 30 en 60 jaar met een uiteenlopend modern re-
pertoire, begeleid door een eigen combo. We repeteren 
elke woensdagavond in Woensel (Philipshuis, Fakkel-
laan 1, Eindhoven) en treden gemiddeld 1x per maand 
op. 
Op dit moment zijn we op zoek naar BASSEN & TE-
NOREN. Lijkt het je wat om te zingen bij de leukste 
zanggroep van Eindhoven? 
Kom dan gerust eens langs op woensdagavond!
Meer informatie over Cascade vind je op www.zang-

groepcascade.nl of op Facebook. Je kunt ook contact 
met ons opnemen via e-mail: 
zanggroepcascade@gmail.com. 

Tot snel!
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Na de enthousiaste ontvangst door 
de leiding van Carte Blanche, nemen 
we plaats aan de picknicktafel voor 
de hal. Op deze lenteachtige dag 
in februari kunnen we buiten ons 
gesprek voeren. Twee spelers van 
het gezelschap (Dorus van de Ven en 
Judith Ansums) schuiven ook aan. 

Stefan vertelt dat ze de afgelopen 25 
jaar op diverse locaties in Eindhoven 
gewerkt hebben. De laatste periode 
was in een school aan de Jan Heins-
laan. Ze zaten daar 11 jaar. Sinds de 
verhuizing afgelopen zomer is er veel 
werk verzet om de hal op Sectie-C 
gebruiksklaar te maken. 
Carte Blanche is een bijzonder 
toneelgezelschap dat werkt met 
mensen met een beperking. Ze 
noemen dit ’lastige’ talenten, omdat 
deze mensen hier de ruimte krijgen 
om hun talenten te ontplooien 
ondanks hun handicaps en hinder-
nissen. Deze talenten worden niet 
weggestopt. 
Momenteel wordt er hard gere-
peteerd aan een grote productie 
in samenwerking met Lunetzorg, 
Parktheater en Stichting Dutch 
Happiness Week. Thema van deze 
voorstelling is het zoeken naar 
geluk in de stad. In ’Stedelingen’ 
komen de bewoners erachter dat het 

zoeken naar geluk gepaard gaat met 
teleurstellingen. Stefan betrekt de 
persoonlijke ervaringen van de spe-
lers in de voorstelling. Stedelingen is 
geïnspireerd op de Mahagonny van 
Bertold Brecht en op ’der Himmel 
über Berlin’ van Wim Wenders. 
Zo’n 80 acteurs, zangers en muzi-
kanten, maken samen de voorstel-
ling waar beperking en kracht elkaar 
vinden. Een projectkoor o.l.v. Lizzy 
Kean zingt liedjes over de stad, o.a. 
’la ville c’est a dormir’ van Jacques 
Brel en ’i’ts a jungle out there’ van 
Randy Newman. Zes ’voedende’ 
toneelspelers geven ondersteuning 
aan de ’lastige’ talenten. 
Ieder jaar komen er meer bezoekers 
naar de optredens. Behalve toneel-
uitvoeringen worden er voor de 
jeugd ook themaworkshops gegeven 
bij Carte Blanche. Bijvoorbeeld 
schilderen, vertellen en dichten met 
als thema ’mijn land’. 

in gesprek met regisseur stefan jung 
van Carte blanche

Sectie-C
In het nieuws
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Emoties zijn de basis van deze 
workshops. Judith die naast ons zit 
vertelt dat ze hier geleerd heeft om 

zich te uiten en dat heeft haar zelf-
vertrouwen gegeven. Carte Blanche 
voelt voor haar als een hechte fami-
lie. Dorus beaamt haar woorden en 
hij is heel blij dat hij zijn danstalent 
kan ontplooien bij dit gezelschap. 
Stefan zegt dat er een lange adem 
nodig is om het vertrouwen te win-
nen en om op een bepaald niveau 
te komen. Er komen ook steeds 
meer mensen met autisme waar 
geen adequate zorg voor is en zij 
dreigen daardoor tussen wal en 
schip te raken. Op deze plek krijgen 
ze de aandacht die ze nodig hebben. 
 Spelers en medewerkers zijn tevre-
den met de nieuwe locatie. Sectie-C 
is een inspirerende omgeving waar 
de deelnemers wellicht voor elkaar 
van betekenis kunnen zijn. 

Als we klaar zijn met het gesprek, 
nodigt Stefan ons uit voor de re-
petitie die avond. Dat laten we ons 
geen twee keer zeggen. Samen met 
het koor en de muzikanten wordt er 
geoefend van 19.00 tot 22.00 uur 
met een korte onderbreking voor 
een drankje. Petje af voor de gewel-
dige concentratie van de spelers en 
de kalmte waarmee de regisseur het 
geheel begeleidde. Voor ons was het 
ook een leerzame avond. We heb-
ben ervan genoten!

Op moment van schrijven waren de 
2 voorstellingen in het Parktheater 
van 18 maart en 1 april nagenoeg 
uitverkocht!

Ans en Sjaak Verheijen
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Wat een feest was het op zaterdag 
16 maart!

Na weken van regen was het pre-
cies die dag droog. Onze nieuwe 
vlaggenlijnen gaven de speeltuin 
een feestelijk uiterlijk en gelukkig 
bleven de tenten ondanks de harde 
wind goed staan. En wat waren we 
blij met alle enthousiaste kinderen 
en ouders en andere buurtbewo-
ners.
Na de officiële speech werd de 
nieuwe naam van de speeltuin 
onthuld door kinderburgemeester 
Loïs van Rooij. Hierna kon er volop 
worden gespeeld, gefeest, geknut-
seld en gesmuld. 

En er was genoeg te smullen: 
popcorn, suikerspinnen, koekjes en 
ander lekkers voor groot en klein.

Dankzij de dames van de Kreakids 
van het Oude Raadhuis konden de 
kinderen timmeren en in het kader 
van de naderende lente was er ook 
de mogelijkheid tot het schilderen 
en vullen van bloempotjes.
Ballonnenclown Ronnie Ballonnie 
was er om de kinderen te vermaken 
met zijn ballonkunsten en de leden 
van Scouting Sint Frans bouwden 
een schommel, die ze helaas aan 
het eind van het feest weer afbraken 
en meenamen.
Binnenkort wordt het gras ingezaaid, 

Opening vernieuwde speeltuin 
’Het Zwaluwstaartje’
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en komen er hoge hekken om de 
nieuwe stukken heen, zodat het 
nieuwe gras goed kan wortelen. Als 
dat is gebeurd, zal de speeltuin nóg 
mooier zijn en kunnen ook de aller-
kleinsten er lekker rondkruipen.

We hebben genoten! En we hopen 
nog lang te mogen genieten van de 
vernieuwde speeltuin.
Iedereen, óók de buurtbewoners, 
heel erg bedankt voor jullie hulp 
en belangstelling en we zien jullie 

graag terug tijdens ons volgende 
evenement!

Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg

Foto’s: Jan van Erven en Paul Brans.



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 

Gesloten        
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!



Osteoporose 

Osteoporose is het brozer worden 
van je botten. De aandoening komt 
vooral op latere leeftijd voor en 
komt vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen. 
Eén op de drie vrouwen boven 
de 60 jaar heeft last van botont-
kalking. Bij mannen boven de 60 
is dit één op de zeven. Osteopo-
rose is niet hetzelfde als artrose. 
Artrose is een reumatische aan-
doening waarbij het kraakbeen in 
het gewricht slijt. Er zijn een aantal 
factoren bekend die de kans op het 
krijgen van botontkalking vergroten:
•  Bij vrouwen: de overgang. Na de 

overgang maakt het lichaam min-
der vrouwelijke hormonen aan. 
Deze hormonen zorgen er juist 
voor dat de afbraak van botten 
geremd wordt. Na de overgang 
breekt uw lichaam de botten dus 
sneller af, waardoor ze brozer 
worden.

•  Te weinig lichaamsbeweging. 
Bewegen stimuleert de aanmaak 
van botweefsel.

•  Tekort aan calcium. Calcium is 
een hoofdbestanddeel van bot-
ten. In zuivelproducten zit veel 
calcium.

•  Tekort aan vitamine D. Vitamine 
D is nodig om calcium uit uw 
bloed op te nemen en in de botten 
te bouwen. Daglicht zorgt ervoor 
dat uw lichaam vitamine D aan 
gaat maken.

•  Roken en overmatig alcohol 
drinken.

•  Bepaalde geneesmiddelen. Van 
corticosteroïden (dit zijn sterke 
ontstekingsremmers, zoals 
prednison) en schildklierhormoon 
is bekend dat zij de balans tus-

sen botaanmaak en botafbraak 
verstoren.

•  Bepaalde aandoeningen. Van 
verschillende maag-, darm- en 
schildklier- aandoeningen is 
bekend dat ze de kans op botont-
kalking verhogen. Ook wanneer u 
op jongere leeftijd een eetstoor-
nis hebt gehad, kunt u op latere 
leeftijd botontkalking krijgen 
omdat door de ondervoeding uw 
botten een tijdje niet zijn opge-
bouwd.

Symptomen van osteoporose: Bot-
ontkalking op zichzelf geeft geen 
klachten. Wel loopt u een hoger 
risico om een bot te breken, bijvoor-
beeld bij een val. Ook kunnen de 
rugwervels gaan inzakken waardoor 
u kleiner wordt en krommer gaat 
lopen. Het gebeurt maar zelden dat 
u pijn heeft door botontkalking, 
maar ingezakte rugwervels kunnen 
soms wel pijnklachten of uitvalsver-
schijnselen geven. 

Wat u zelf kunt doen. U bent nooit 
te oud om iets tegen osteoporose te 
doen, maar: hoe jonger u ermee be-
gint, des te beter is het voor uw bot-
ten. Beweeg minimaal een half uur 
per dag. Vooral bewegingen waarbij 
u uw eigen lichaams-gewicht moet 
dragen, zijn goed voor de opbouw 
van uw botten. Denk aan: wande-
len, (trap)lopen, tennissen, dansen, 
tuinieren, etc. Zorg dat u niet te dun 
bent; een te laag lichaamsgewicht is 
niet goed voor de botopbouw. Ro-
ken is de voornaamste oorzaak van 
osteoporose. Ook wordt vaak aan-
geraden het gebruik van zout, koffie 
en alcohol te matigen. Voor de aan-
maak van bot is calcium nodig. Eet 

daarom dagelijks zuivelproducten, 
groene bladgroenten, broccoli en 
noten. Om de calcium op te nemen 
in het lichaam heeft u vitamine D 
nodig. Uw lichaam maakt vitamine 
D aan door zonlicht. Zorg dus dat 
u vaak buiten bent en eet geregeld 
(vette) zeevis, margarine en boter: 
daar zit ook vitamine D in.

Oefenthera-
pie Cesar bij 
osteoporose: 
Bij de Oefen-
therapie 
worden de 
spieren ge-
traind, waar-
door balans, 
coördinatie en conditie kunnen 
verbeteren. De kans om te vallen 
vermindert u hiermee en eventueel 
aanwezige bewegingsangst kan 
hierdoor afnemen of verdwijnen. 
Er wordt aandacht besteed aan 
dagelijkse bewegingen als lopen, 
opstaan, traplopen, etc. om deze 
binnen uw eigen mogelijkheden, 
optimaal uit te voeren. Ook het wer-
ken aan een goede strekking van de 
rug is belangrijk om verkromming 
van de wervelkolom tegen te gaan. 
Daarnaast is er aandacht voor de 
ademhaling en lichaamsontspan-
ning. 
U zult merken dat een goede hou-
ding bij alles wat u doet een hoop 
overbelasting en verkramping kan 
voorkomen!

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

47



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



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!



T R O O N s A f s T A N D N E O D l O V

R O D B N E V O G O E f E O u s IJ W N O

A T T E E A l N N K l G s T O R T I N G

N K M A c s I E I B I l c c E P s B s E

q R u u A s T u z D E A I D H A A E y l

u A u N s l K u N E s R E c A E K K N E

I M K E s N B A u T O M O B I l I s T I

l s R R E T H E B R s D K O D T l D H E

l D A D l R s E D M l O l u I W A G E N

I I N D E l I N G R G IJ A s O D I T T N

z E O V R E G E E R A K K O O R D N I I

E B O G R O N D l E G G E R M u N N s E

R R W E I B E s c H u l D I G I N G c T

z A N D B A K K E R s W I N K E l D H s

De overgebleven letters vormen een HONDENSOORT

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

R.Meyers
Mortierlaan 69

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

woordzoeker April

AFSCHEIDEN
ALIKAS
ARBEIDSMARKT
AUTOMOBILIST
BAKKERSWINKEL
BEIEREN
BEROOID
BESCHULDIGING
BESTUURLIJK
BUNZING
CASSELERRIB

DOEZELEN
DOOPAKTE
DRESSING
EENDENKUIKEN
GOKBAAS
GRONDLEGGER
IDIOOM
INDELING
KUNSTSNEEUW
LUIWAGEN
NIETS

ONWIJS
OUTCAST
OVERHANDIGEN
REGEERAKKOORD
SMEDERIJ
SOLLICITATIE
SOUND
STORTING
SYNTHETISCH
TOTAALBEDRAG
TRANqUILLIZER

TROONSAFSTAND
URMEN
VACUUM
VOGELEI
VOLDOEND
WINST
WOONARK
ZANDBAK
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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


