Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
56e jaargang nr. 2 -februari 2020

Lezersfoto
uit
Tongelre

Lorentz Casimir

Wandelen

Boekpresentatie

Beste VWO-school
in Noord-Brabant

Wandelen is gezond

29 februari in
’t Oude Raadhuis

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Colofon
Rond ’t Hofke is een zelfstandig
wijkblad en wordt verspreid in de
wijk Oud Tongelre en omgeving.
Oplage 3000 exemplaren
Secretariaat:
Postadres:
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
E-mailadres: rondhethofke@gmail.com
Website: www.rondhethofke.nl
Redactieleden:
Tonny van den Boomen, Jan van den
Bosch, Yvonne Henderson, Jos Rovers,
Riet Smulders, Ans Verheijen
Jan Swinkels (040-2816186)
Ine Brans (secretaris)
Redactievoorzitter:
Sjaak Kommers (040-2812193)

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

Vormgeving/layout:
Tanja Kole
Bezorging:
Sjaak Kommers (040-2812193)
Jan Paulussen (040-2811634)

Maandag
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

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

www.mijnhobbywinkeltje.nl

RENATA

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
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Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
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van de Redactie
Het is alweer bijna half februari.
Wat gaat de tijd toch schrikbarend
snel. Zeker als we het druk hebben,
vliegt de tijd voorbij en zijn de
dagen veel te kort.
Maar dit jaar hebben we geluk, want
2020 is een bijzonder jaar. Het
duurt langer dan 2019 omdat het
een schrikkeljaar is en een extra dag
in petto heeft.
Eéns in de vier jaar hebben we dat
geluk. Het jaar telt dan 366 dagen
in plaats van 365. Moeder aarde
heeft ieder jaar een belangrijke baan
te gaan: een baan om de zon. Maar
het lukt de aarde niet om in een jaar
een hele baan om de zon te maken.
Zo’n rondje duurt niet 365 dagen
maar 365 dagen, 5 uren en
ongeveer 48 minuten. Je kunt
zeggen dat de aarde 365 dagen en
nog ¼ dag nodig heeft. Als men
zich van dat verschil niets zou
aantrekken, dan zou men na vier

jaren bijna een dag tekort komen.
Om het verschil zo goed als
ongedaan te maken, komt er na vier
jaar één dag bij. Dan is het een
schrikkeljaar, februari heeft dan niet
28 maar 29 dagen.
Wat zullen we nu op 29 februari
eens gaan doen. De jarigen gaan
natuurlijk 4 verjaardagen vieren, dat
wordt een uitbundige dag met veel
toeters en bellen. En wat doen wij?
We gaan er een heel bijzondere dag
van maken.
Laten we afspreken dat we die extra
dag nu eens gaan besteden aan iets
wat u heel leuk, of heel belangrijk,
of heel nodig vindt, maar wat er
nooit van is gekomen. Dan kunt u
straks die wens, of dat plannetje
afstrepen en houdt u er een goed
gevoel aan over, de schrikkeldag is
dan nuttig en goed besteed!!!

Veel leesplezier!

Datum volgende uitgave:
± 11 maart 2020
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden
artikelen te weigeren, te wijzigen
c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
De foto is op 25 november 2019
gemaakt door Hans van de
Kimmenade

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

naar 06-46031078
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Bergen Taxi eindhoven

Jan Wiersma, bezorger in hart en nieren.

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

Zaterdag 25 januari hebben we in een overvol
crematorium afscheid genomen van Jan Wiersma,
bezorger van Rond ‘t Hofke van het eerste uur.

040 - 290 84 84

Toen we in 1995, na de herstart, om bezorgers vroegen, was
Jan een van de eerste die zich aanmeldde. Tijdens de a.s.
bezorgersmiddag zouden we Jan in het zonnetje zetten
vanwege zijn 25-jarig jubileum. Na de jaarlijkse inzamelactie
was Jan altijd van de partij om mee te tellen en te vertellen over
zijn mooie ervaringen tijdens de rondgang door “zijn” wijk.
Altijd positief en altijd lachen. Als hij een van de anekdotes
over zijn ervaringen tijdens zijn loopbaan als postbode
vertelde, had hij altijd de lachers op zijn hand. Behalve
vrijwilliger bij Rond ‘t Hofke organiseerde hij elke vrijdagmiddag kienen in Berckelhof en tijdens de Marathon van
Eindhoven regelde Jan de deelname van postbodes, die uit het
hele land kwamen om mee te lopen.

BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

jaar
100
vakmanschap
Kanaaldijk Noord 113 • 5642 JA Eindhoven • 040 281 35 69 •
info@kluijtmansnatuursteen.nl • www.kluijtmansnatuursteen.nl
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& traditie

Op 2 januari j.l. belandde Jan in het ziekenhuis met een vrij
onschuldig probleem, maar al snel bleek Jan veel ernstiger ziek
dan gedacht en 7 januari kreeg hij de boodschap dat de ziekte
ongeneeslijk was. Wij wensen zijn vrouw Toos en haar gezin
alle sterkte toe om dit verlies te dragen.
Toos heeft laten weten dat ze het vrijwilligerswerk van Jan bij
Rond ‘t Hofke zal voortzetten.

OPPAS/BIJLES

Vogelrijmelarij

Hallo, ik ben Nienke de Wit en ik ben 17 jaar oud.
Ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke en pas nu
al een tijdje op, maar ik wil graag nog wat nieuwe
adressen. Zelf heb ik een zusje dat nu 4 is, waar ik ook
veel ervaring mee heb mogen opdoen met oppassen.
De leeftijd van de kinderen maakt voor mij niet uit.
Zelf ga ik nu beginnen aan de opleiding interieuradviseur op het Summa College. Ik ben creatief, hou van
tekenen, vind het super leuk 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, of ze te helpen met hun schoolwerk. Ook
houd ik van leuke grapjes en gezelligheid en heb er
plezier in om op te passen. Heeft u nog iemand nodig?
Informeer mij dan via: telefoon 06-81670594 of
mail naar nienke31072002@gmail.com.
Groetjes, Nienke de Wit

Door Huub Sanders †

Het Sijsje
Geliefd bij elke vogelaar
is toch wel het sijsje
al zet je heel veel vogels bij elkaar
het zingt altijd toch haar eigen wijsje.
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de wisselpen door
Bianca van Hoorn

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.

Deze maand aan mij de eer om een stukje te schrijven
voor de Wisselpen van Rond ‘t Hokfe.
onszelf. Het is in mijn praktijk
laagdrempelig, gewoon op z’n
Brabants gezellig. Ook de prijzen
zijn wat lager, zodat iedere vrouw
zich een massage kan permitteren.
Om even te kunnen ontspannen en
zich los te maken van de dagelijkse
beslommeringen.

Ik ben een geboren en getogen
Tongelrese, als klein meisje heb ik
gewoond in de flat op de Windevlinderstraat. Toen er bij mijn ouders
gezinsuitbreiding kwam zijn we
verhuisd naar de Satijnvlinderlaan,
daar hadden we een hele gezellige
buurt. Veel kinderen om mee te
spelen, samen verstoppertje spelen,
stoeprandje butsen enz. en samen
liepen we ‘s morgens naar school.
De Koudenhovenseschool of zoals
wij het noemden: de Witteschool.
Op de zaterdagochtenden gingen we
dan met een aantal kinderen samen
knutselen op de hobbyclub in het
Oude Raadhuis, dat was erg leuk
om naar toe te gaan. Je kon daar
schilderen, kleien, figuurzagen en
voor het Sinterklaasfeest mochten
we taaitaaipoppen versieren. Het
was een leuk begin van het
weekend. Toen ik ouder werd wilde
ik graag iets anders gaan doen. Mijn
interesse ging uit naar sporten. Nu
was het zo, dat er vroeger langs de
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Nu zijn de kinderen groot en zijn er
weer andere mooie dingen op mijn
pad gekomen. Ik werkte al 30 jaar
in de detailhandel en vond het tijd
naar iets anders uit te kijken, iets
wat ik echt leuk vond en weer
Toen ik 19 jaar was heb ik Tongelre energie van zou krijgen. Ik zocht
een ‘balans’ wat geresulteerd heeft
voor 2 jaar verlaten en ben ik gaan
in een parttime baan in de
samenwonen in Mierlo-Hout. Was
bruidsmode gecombineerd met een
ook heerlijk wonen, maar iedere
avond reden we dan toch weer naar eigen bedrijf. Maar voordat ik het
eigen bedrijf startte ben ik in 2015
Tongelre, omdat daar toch al onze
vrienden en ouders woonden. Als je met veel plezier verschillende
dan Tongelre weer inreed voelde het opleidingen gaan volgen met als
toch als thuiskomen, dat is trouwens resultaat dat ik naast de parttime
baan nu een eigen massagepraktijk
nu nog zo. Bijvoorbeeld als je
aan huis heb. De praktijk is
terugkomt van een vakantie.
We hebben ons toen gevestigd in de genaamd Massage Refreshes Your
Geestenberg, een heerlijke plek om Body, een cadeautje voor jezelf !
te wonen. We konden lopend met de
kinderen door het park naar school, Het is een massagepraktijk voor
alleen vrouwen; deze keuze heb ik
alles was op loopafstand. In de
gemaakt, omdat ik vind dat
zomer heerlijk pootje baden in het
vrouwen duizendpoten zijn. We
zwembadje bij de Karregatschool,
voetballen op het veld en spelen in de staan als vrouwen voor iedereen
klaar en denken als laatste aan
speeltuin.
Witteschool een gymzaal stond.
Daarin zat de turnvereniging waar
we les kregen van Herma. Op
woensdagavond en zaterdag een
extra les voor het wedstrijdteam.

Sporten dat is echt iets wat bij mijn
leven hoort. Het maakt eigenlijk
niet uit wat voor sport. Yoga,
hardlopen of lekker een stuk
wandelen. Vooral dingen doen die
ik leuk vind en waar ik energie van
krijg. Ik zet me graag in voor
activiteiten van en voor vrouwen
zoals pink ribbon en de ladysrun.
Wandelen door de Zegge, of de
bossen bij de Ceramlaan en het
Wasven. Er zijn zoveel mooi
plekken in Tongelre waar je even
heerlijk kan ontsnappen aan de
drukte van alledag. Dus als het weer
het maar even toelaat trek ik de
wandelschoenen aan en ga. Gewoon
mijn neus achterna, heerlijk.

In Memoriam Frans Tielemans.
Op 26 december 2019 overleed Frans Tielemans onverwacht
in zijn geliefde Saint-Luc in Zwitserland. Zaterdag 4 januari
2020 werd in een zeer druk bezocht ceremoniehuis
Domusdela, De Paterskerk, afscheid van hem genomen.
Frans was een zeer gedreven, betrokken en menselijke
bouwkundige, een echte ondernemer, die tot het laatst toe bezig
was met nieuwe ontwikkelingen.
In 1959 heeft hij Adviesbureau Tielemans opgericht en als
grondlegger vormgegeven. Adviesbureau Tielemans bestaat 60
jaar en Frans heeft zich lang voor zijn adviesbureau ingezet en is
altijd nauw betrokken gebleven door de jaren heen. Mede door
hem is het adviesbureau uitgegroeid tot een van de grootste en
meest toonaangevende adviesbureau’s van deze regio. Veel
gebouwen op diverse plekken in Eindhoven en daarbuiten heeft
hij mede ontworpen, van gedegen constructies voorzien en er
daardoor zijn stempel op gedrukt. Bekende gebouwen zijn onder
andere de Regent, Dynamo, het Huis van de Vijf Zintuigen van de
Efteling.
Vanaf 1993 heeft hij zijn hobby laten uitgroeien tot een tweede
bedrijf, Haagdijk Projectontwikkeling en is zich meer gaan
toeleggen op het ontwikkelen en realiseren van gebouwen. Het
Centrum van Blixembosch en diverse kantoorpanden rondom het
kruispunt van de Tongelresestraat waren daarbij spraakmakend
en toonaangevend voor de ontwikkeling van dit gebied in
Tongelre. Zijn laatste grote project is de uitbreiding geweest van
het winkelcentrum Haagdijk, een parel in het hart van Tongelre.
Frans Tielemans was een echte Tongelrenaar. Geboren in 1930
aan de Tongelresestraat, is hij Tongelre altijd trouw gebleven.
Veel Tongelrese mensen hebben hem leren kennen als een
bijzonder aardig en aimabel persoon. Hij heeft zich, zonder op de
voorgrond te treden, altijd ingezet voor de Tongelrese gemeenschap. Je kon altijd bij Frans aankloppen, hij had altijd tijd voor
je, dacht met je mee en kwam dan vaak met een oplossing.
Tongelre verliest in hem een markant humaan persoon.
We zullen Frans missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe in deze moeilijke tijd.
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk

even voorstellen...
Jori van Geffen
apotheker bij Service Apotheek Tongelre

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

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010
DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND! 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 koffie staat klaar! Ook kunt u via onze
website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven
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Jouw Haar is Onze Passie

Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Zanglessen voor beginners & gevorderden
Pianolessen voor beginners

• Techniek,
• Ritme
• Creativiteit
• Presentatie
Info: evenietsanderz@gmail.com
06-40945392
Aangesloten bij Stichting Leergeld

GRATIS
PROEFLES
Prive lessen door
conservatorium
gediplomeerde docente
met ruime
les- & podium ervaring in
binnen- en buitenland

Vanuit de redactie van Wijkblad
Rond ’t Hofke is mij gevraagd een
stukje te schrijven over Service
Apotheek Tongelre, gevestigd in
het SGE Gezondheidscentrum aan
de Ceramlaan. Met veel plezier ben
ik op deze uitnodiging ingegaan en
ik hoop ook in de toekomst met
enige regelmaat namens de
apotheek een stukje te mogen
schrijven. Aan mij is gevraagd om
in mijn bijdragen bij voorkeur
aandacht te geven aan de
meerwaarde en onderscheiding van
deze apotheek specifiek gericht op
deze wijk binnen de stad
Eindhoven. De landelijke
problemen waar iedere apotheek in
Nederland wel mee te maken heeft
en die voor de meesten wel bekend
zullen zijn, probeer ik zoveel
mogelijk achterwege te laten tenzij
er uiteraard aan mij gevraagd wordt
om een algemeen onderwerp, waar
nog onduidelijkheid over is, goed
uit te leggen.
Deze eerste bijdrage wil ik graag
aangrijpen om mijzelf voor te
stellen als nieuwe apotheker en een
korte situatieschets te geven van de
apotheek zelf binnen het gezondheidscentrum, de wijk Tongelre en
de stad Eindhoven alsmede de
grootste veranderingen die zich
afgelopen maanden specifiek voor
deze apotheek hebben voorgedaan.
Mijn naam is Jori van Geffen, 43
jaar, woonachtig sinds 2008 in
Nuenen samen met mijn vrouw,
daarvoor 3 jaar in Eindhoven in de
wijk Stratum en geboren en
getogen in het Brabantse dorp

Heesch. Mijn studie farmacie heb
ik gevolgd aan de Universiteit
Utrecht en ik ben sinds 2003
werkzaam als openbaar apotheker
waarbij ik 12 jaar heb gewerkt voor
de landelijke Apotheekketen Benu
Apotheken, voorheen LLOYDS
Apotheken. In 2015 ben ik gaan
werken voor Service Apotheken
Eindhoven, locatie Trudoplein aan
de Strijpsestraat en sinds 6 mei
2019 is mijn standplaats Apotheek
Tongelre geworden. Ikzelf ben niet
de eigenaar van deze apotheek en
werk dus in loondienst. Deze
apotheek behoort tot een cluster
van vijf Service Apotheken in
Eindhoven (Haagdijk, Arnouts, De
Roosten, Trudoplein en Service
Punt De Akkers), die in eigendom
zijn van twee broers. Wij maken
geen onderdeel uit van SGE
gezondheidscentra. Goed om te
weten is dat Servicepunt De Akkers
in Vitalis Woonzorg Groep
Berckelhof aan de Generaal
Cronjéstraat ook onder mijn
verantwoordelijkheid valt.

maken van de herhaalservice.
Alleen zou ik dit nooit voor elkaar
hebben gekregen en moet ik vooral
in al mijn bescheiden- en
nederigheid de assistentes van de
apotheek bedanken voor al hun tijd
en inzet om dit allemaal mogelijk
te maken. Het voert in dit stuk te
ver om nu specifiek in te gaan op
alle veranderingen en wat we
daarvoor hebben gedaan. Graag
vertel ik daar meer over in een
toekomstige bijdrage in het
wijkblad. Het hele team van Service
Apotheek Tongelre hoopt van harte
dat u sinds afgelopen september
heeft kunnen merken dat bovengenoemde aanpassingen de algehele
service die u ook echt van ons mag
verwachten en behoort te krijgen
ten positieve is veranderd en willen
we u graag bedanken voor uw
vertrouwen in ons.
Hartelijke groeten namens het
hele team van Service Apotheek
Tongelre.

Mijn allereerste grote uitdaging en
project dat ik in deze apotheek heb
opgepakt, is het aanpassen van de
wachttijden voor u als cliënt, meer
rust te creëren en de sfeer te
verbeteren. Daarvoor zijn alle
werk- en logistieke processen in de
apotheek radicaal omgegooid.
Verder is de samenwerking met
andere zorgverleners zoals de
huisartsen verder verbeterd. We
zijn gaan werken met een heel
ander afhaalsysteem, mail- en/of
sms-service, afhaalcode’s en we
proberen mensen gebruik te laten
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Tongelrese
Natuurwijzer

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

zijn voor educatieve doeleinden.
Daar lag ie dan tegen een eik
naast het fietspad van de Daalakkersweg na de bocht van Sectie C
richting de Lidl. Aangereden door
fietser of brommer, trein of auto?
Ik kon er weinig aan zien, zo gaaf
was ie. Of zou gif, wat gebruikt
wordt bij de bestrijding van
muizen en ratten, de oorzaak
kunnen zijn?
Het blijft gissen. Misschien was
deze bosuil wel op leeftijd.
Toch jammer van zo’n mooie
De bosuil.
De dode bosuil. vogel.
Nu is het afwachten of er een
nieuwe bosuil in het Wasvenal een tijdje stil was in het
gebied komt wonen en er zijn
Wasvenbos, totdat ik half januari
Jarenlang bracht hij een mysteeen tip kreeg dat er een dode uil aan territorium van maakt. Als dat het
rieus geluid voort in de
geval is dan zullen we dat weer
de kant van de weg lag.
schemering en in de nacht.
horen aan het mooie ‘oehhoehoe
Ik ben natuurlijk meteen naar de
Het geluid wat vaak ook in enge
hoe hoe hoe’ geluid.
films wordt gebruikt. Het ‘oehhoe opgegeven locatie gegaan om te
kijken welke soort uil het was en of We gaan het horen!
hoe’ geluid van de bosuil.
Kees van Grevenbroek
het misschien nog te gebruiken zou
Ik vond het maar vreemd dat het

De bosuil

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

Deze lezersfoto is gemaakt door
Hans van de Kimmenade op
23 januari 2020 tijdens een
groepswandeling in de
Javalaan. Volgens kenners
een krulhazelaar nu al in
volle bloei.

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
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Kindcentrum De Boog

de beste keuze!
Alles onder één dak
voor kinderen van
0 tot 13 jaar
Vakleerkracht gym
en wetenschap en
techniek
Modern gebouw
Gedifferentieerd
onderwijs o.a. m.b.v.
tablets en chromebooks
Samen spelen, leren
en leven

Meer info? Bel dan (040) 2811760, mail naar deboog@skpo.nl of kijk op www.bsdeboog.nl

de
Zoete Inval
Aan de Urkhovenseweg 5 is recentelijk snoepwinkel
De Zoete Inval geopend. Onder het genot van een bekertje
koffie heb ik er met de eigenaresse, Linda van Boven,
gesproken. Toen ik de winkel binnenstapte kreeg ik bijna
het idee dat ik een museum binnenging, het gevoel hoe
het was in grootmoederstijd.
De winkel is zodanig ingericht dat
jong en oud zich welkom voelt, het
is een gezellige “ouderwetse”
inrichting.
Het aanbod in snoepgoed is ruim en
gevarieerd, wat hebben zij u zoal te
bieden?
Veel variaties van oud-Hollands
snoep en o.a. chocolade in de vorm
van grappige mondjes die
Helmondjes worden genoemd. Ook
chocolade in de vorm van lampjes in
verschillende kleuren (de eigenaresse: “De winkel staat niet voor
niks in Lichtstad Eindhoven!” ).
De soorten en hoeveelheid drop zijn
overweldigend, er staan erg veel
potten vol nostalgisch snoepgoed
om een keus uit te maken. En
natuurlijk ook kaneel- en
zuurstokken en oud Hollands
duimdrop.

Er wordt ook geboortesnoep
verkocht, snoep waarmee een
babyshower kan worden aangekleed. Linda organiseert workshops
voor kinderen. In de kerstvakantie
konden jonge deelnemers een
piepschuimen kerstboompje
versieren met allerlei snoep. Voor
de carnavalsvakantie gaat ze op
zoek naar maskertjes om vrolijk te
laten versieren. Ouders lopen
regelmatig met hun kroost de
winkel binnen om snoep voor een
verjaardagsfeestje uit te zoeken.
Ans Verheijen
De Zoete Inval
is een waar
paradijs voor
zoetekauwen!

Inboedelprobleem?
Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn
er voor de opvang van dieren, met
uitzondering van honden en katten,
en bieden ze weer te koop aan.
Ook voor tweedehands kooien, voor
advies en info, kunt u bij ons terecht.
Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven
Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail:
Dierenopvangpaul@on.nl

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
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verenigingen
Aan het woord
Het aftellen begint voor RKVV Tongelre
Nog ruim 2 maanden en het is zover: het honderdjarig
bestaan van de enige voetbalclub uit het stadsdeel
Tongelre. Door alle stormen en woeste zeeën heen, met
hier en daar een schipbreuk, zijn we uiteindelijk toch op
het vaste land aangespoeld. Talloze verhalen en anekdotes
omlijsten deze roemruchte club en het is een onbegonnen
taak om hierin volledig te zijn.

om toe te treden tot dit elftal,
waarbij de voetbalkwaliteiten net
iets minder belangrijk zijn dan het
hebben van PLEZIER. Uiteraard
worden ook de sportieve prestaties
van deze Smeltkroes, wekelijks met
een wedstrijdverslag in de gaten
gehouden.

WIJ ZIJN ROOD EN WIT,
WIJ VOELEN ONS FIT
DE VOETBAL TREKT ONS AAN,
ZO ZAL HET STEEDS GAAN
ZIJN WIJ IN DE STRIJD, WE
SCHIETEN ALTIJD
WANT DAAR KOMT HET OP AAN
ONS TONGELRE DAT MOET
WEER BOVENAAN

Vrouwke van ’t jaar 2020
Zondag 19 januari werd Annet Kremers benoemd tot Vrouwke
van ’t jaar bij KV de Tongelreepers.
Deze titel kreeg ze zeer terecht voor haar werk voor de minderbedeelde mensen van de samenleving.
Haar inzet geeft veel mensen een extraatje die dit goed kunnen
gebruiken.
Van boodschappen tot speelgoed van spulletjes voor in de tuin tot
houdbare producten, alles kan Annet gebruiken om andere mensen
blij te maken.
Hieronder een impressie van deze middag.
Gefeliciteerd Annet met deze titel, dik verdiend!!!

DE KEEPER STAAT PAL EN
WAAKT OVERAL
MET ACHTERHOEDE SAAM,
EEN KLINKENDE NAAM
DE VOORHOEDE SCHIET,
PUBLIEK DAT GENIET
ZIET MIDDEN-LINIE GAAN
ONS TONGELRE DAT MOET
WEER BOVENAAN

Daarom wil ik wijzen op een
monumentaal interview, dat pas
geleden is opgenomen. Hierin
vertellen Theo van Gastel (52 jaar
lid) en Edwald van Overbruggen (38
jaar lid) aan interviewer Rob
Cornelissen, waarom zij al zo lang
lid zijn van RKVV Tongelre,
gelardeerd met vele amusante
anekdotes die een mooi tijdsbeeld
schetsen. Dit interview is te zien op
de jubileum Facebook-pagina van
RKVV Tongelre.
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Tegelijkertijd zijn deze twee
mannen nog altijd actief bij
Tongelre 4; Theo als speler en
Edwald als elftalleider.

heen. De leeftijd varieert van 18 tot
63 jaar, ze zijn al heel lang geen
kampioen geweest, maar wel nog
ongeslagen in de derde helft, waarin
iedereen uitblinkt wat betreft
Ook dit Tongelre 4 heeft zo zijn
gezelligheid en vriendschap!
eigen geschiedenis opgebouwd; dit
Tongelre 4 wordt in de wandelelftal heeft, onder de naam van
gangen ook wel aangeduid als
Tongelre 12 tot Tongelre 4, vele
Mengelmoes, Potpourri, Samenseizoenen overleefd, mede door
raapsel of Ratjetoe; dit door de
enkele malen te fuseren met andere ultieme mix die dit elftal vertegenseniorenteams. Het heeft al
woordigt. Zowel qua leeftijd als
decennia lang een vaste kern met
door een mix van culturen. En ook
regelmatig wisselende spelers er om nu zoeken we nog steeds spelers

Bovenstaande is al sinds decennia
het clublied van RKVV Tongelre,
maar als het aan Tongelre 4 ligt,
wordt er tijdens het naderende
jubileum een schaduwversie
gepresenteerd; niet om de officiële
versie te verwerpen, maar om een
nieuw licht te laten schijnen op de
volgende 100 jaar.
Kom dat zien en horen!
Met sportieve groet
Peter Laurier

Afscheid blaaskapel de Hurkers bij
KV de Tongelreepers
Carnavalsdinsdag zal bij de Merckthoeve in de avond het laatste
optreden plaatsvinden van Blaaskapel de Hurkers. Iedereen die de
kapel een warm hart toedraagt is uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Jullie zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom.
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Alles voor uw
schoonheid

MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN
Voor informatie bel (040) 263 11 27

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• D.A.S. Plasma lift
• Massages
• Tanden bleken
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
24/7 online afspraak maken

De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl
www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting
happiness for your skin

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven
Telefoon 06 - 45 28 85 56
www.happyskin.nl

Pedicurepraktijk Jacqueline

Dahliaclub St. Martinus
Dahliaclub St. Martinus bestaat
dit jaar 85 jaar. Wij zijn de oudste
dahliaclub in Eindhoven.
Zoals de Martinuskerk aan het
Hofke hoort bij Tongelre zo hoort
ook de dahliaclub bij Tongelre.
In onze club zijn nog enkele
plekken vrij, sluit je gezellig aan.
We zijn een gezellige club met
mensen die voor elkaar klaar
staan, in een ontspannen en
relaxte manier. En uiteraard
heerst er een gezellige sfeer. In de
zomermaanden is het een feest
om op de tuin te zijn en te
genieten van alle bloemen en
kleuren en natuurlijk ook om
lekker buiten bezig te zijn.
De contributie is erg laag, en u
heeft geen tuingereedschap nodig,
alles is op de club aanwezig.
In de maanden juli, augustus,
september en half oktober is onze
tuin iedere zaterdagmorgen open.
Iedereen kan dan tegen een kleine
donatie een bloemetje komen
halen of om foto’s te maken,
of simpel lekker te genieten.

Uiteraard is er ook altijd tijd voor
een gezellig kopje koffie en in de
wintermaanden op dinsdagavond
een potje te kaarten.
Onze tuin mag niet verloren gaan,
dus als je graag buiten bent en van
tuinieren houdt meld je dan als
lid, wil je wat meer informatie bel
me gerust telefoonnr.
040-2932815 of 06-15192504.
E-mail rina.hobbelen@on.nl

Enkele leden zijn deze maand
begonnen met het stekken van de
mooiste soorten, dit is een leuk
werk het is telkens een klein
wonder als je ziet hoe zo’n klein
stekje in de maand maart zich
ontwikkelt tot een struik met
prachtige bloemen in een paar
maanden. In afwachting op uw
reacties.
Het bestuur
dahliaclub St. Martinus.

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

Rijbewijskeuringen in Eindhoven

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

Eindhoven- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen bij Dé Plek, Noord-Brabantlaan
303-307 medisch laten keuren voor de verlenging van
hun rijbewijs op de volgende data:
 Vrijdag 14 februari
 Vrijdag 28 februari

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket
’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het
tarief € 70,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten,
ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch
een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4
maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze

regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar
met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie
over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een
Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal
te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op
mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij
de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze
verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het
CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de
papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u
pas een afspraak maken voor de keuring. Aangeraden
wordt een afspraak te maken bij een arts die uw
formulier op de computer (digitaal) kan invullen.
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De
Tongelrese
natuur

18

Tongelre is rijk aan mooie natuur. Het gehele jaar
door zijn er in onze wijk foto’s te maken die het
waard zijn om gepubliceerd te worden. Je hoeft geen
professional te zijn om een mooie foto te maken. Ga
gewoon op pad en neem je fototoestel mee! De
foto’s kunnen opgestuurd worden naar onze
redactie met vermelding van naam en adres van de
fotograaf en waar en wanneer de foto gemaakt is.
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Rond het Hofke
Typisch Tongelre
De redactie van rond ’t Hofke plaatste in het laatste blad een mooie
fotocollectie van de Typisch Tongelre markt die we op 14 december bij
het Wasven hielden. Wij werden erop gewezen, dat de lezers die de markt
niet hebben bezocht zich niet hebben kunnen voorstellen wat de foto’s
betekenden. Wij denken dat het volgende verhaaltje dat duidelijk maakt.
We verplaatsen ons even naar 100 jaar geleden: het is 14 december 1919.

TYPISCH TONGELRE
Het kleine stadje Eindhoven, omringd door de grotere
dorpen Stratum, Gestel, Strijp, Woensel en Tongelre,
groeit uit zijn beperkte voegen en is al jaren bezig om
te proberen de omliggende dorpen in te lijven om te
kunnen uitbreiden. Het bestuur van Tongelre is heftig
tegen de annexatie. Bij de fatale datum 1-1-1920 is er
geen ontkomen meer aan. Groot Eindhoven wordt
geboren.
Tongelre bestaat in 1919 uit drie delen:
 het oude dorp met ’t Hofke als kern, waar het vooral
de oudere boeren zijn die hun stempel op de gemeenschap drukken en dat al eeuwenlang doen;
 Nieuw Tongelre tussen het dorp en het stadje
Eindhoven in, waar de sfeer wordt bepaald door de
burgers: arbeiders bij de Karel I, bij de Picus en ook
dan al bij Philips;
 het Villadorp dat vooral de rijke fabrikanten uit de
stad lokt en als buitenlui wel in het dorp wonen, hun
belasting goedmoedig betalen maar er niet echt deel
van uitmaken.
Boeren, burgers en buitenlui dus. Met een bestuur
dat vooral door de boeren wordt bepaald.
De kerstmarkt is volledig in de sfeer van 1919. De
kramen zijn bekleed met grote foto’s van gebouwen en
interieurs van toen. Leden van Podiumgroep Het Salon
en bewoners van Tongelre vormen samen het gezelschap dat tijdens de markt de sfeer van 100 jaar
geleden toont. Ruim 20 leden van Het Salon en een
10-tal bewoners van het dorp zijn verkleed en spelen
hun rol met verve. Scènes die tijdens de markt tussen
de kramen worden uitgevoerd en tijdens de laatste
raadsvergadering van het dorpsbestuur over de
20

verdeling van de laatste centen die nog in kas zijn en
die naar de mening van het College van B&W nog in
Tongelre zouden moeten worden besteed.
Het College krijgt niet zijn zin; onder de raadsleden
vertegenwoordigers van de burgers en de buitenlui die
een andere mening hebben dan het College en die,
onder protest van de bewoners van het oude dorp, de
voorstellen van het College wegstemmen. De
veldwachter moet er aan te pas komen om de
stemming onder de bewoners te temperen en deze
zelfs uit de raadzaal te verwijderen.

Daar is de straatmadelief die probeert de mannen naar
haar toe te lokken. Daar is de een beetje wereldvreemde Han, de goedaardige heks van het Coll, daar is
Bet Rummel die het snoepwinkeltje draait in het
looiershuiske, daar is Den Dook die De Planken
Opkamer runt, de winkel waar alles te koop is, tot
gaslantaarns toe. Daar is Janus Bolwerk, Den Bol, de
zingende dronkaard die bang is in het donker. Daar is
Nana Verkenspoot, de marskraamster die van alles
probeert te slijten.
Daar is de pastoor die publiekelijk het Lof afzegt,
omdat hij naar het voetballen van zijn club Tongelre
gaat kijken. Daar is de veldwachter die alles in de gaten
houdt en optreedt waar nodig, goed gemutst maar wel
streng in de aanpak. De Vetten Hendrik is er niet en
iedereen vraagt waar die kan zijn; maar die zit elke
zaterdag stomdronken in het cachot.

Daar zijn de armere boerinnekes die met de verkoop
van eieren en appeltjes nog wat centen proberen te
maken. Daar is moeder-overste van het Liefdesgesticht
Sint Ignatius. Streng maar rechtvaardig en toch wel lief
voor de oudjes die ze daar verzorgen.
Daar zijn de dames uit het Villadorp die als suffragettes
vasthoudend in de weer zijn om de boerinnen en de
burgervrouwen op te roepen om met het vrouwenstemrecht mee te gaan doen en om zich ook hard te maken
voor het passief kiesrecht voor vrouwen.
Dat is het boerendorp van Tongelre anno 14 december
1919.
Getekend: Marinus Vogels, boer, wethouder,
kerkmeester. (alias Frits van Geffen)

Op de markt vertonen zich de pastoor en de
pastoorsmeid, die hem doorlopend behoed voor al te
boude uitspraken die ze van hem gewend is. We zien
ook de burgemeester en de wethouders, de raadsleden
en al die figuren die Tongelre tot het oude dorp maken.
Daar zijn de jonker, de jonkvrouwe en de freule die het
kasteel ’t Hof bewonen en zich tussen het gewone volk
mengen. De jonker groet minzaam het volk; ook de
jonkvrouwe kan dat opbrengen tot we haar tegen het
einde van de markt tijdens de wandeling horen
verzuchten “het is toch wel vermoeiend, zo’n hele dag
tussen het gewone volk.” De freule geniet gewoon van
alles.
Daar is Anna Smits, de vroedvrouw die al meer dan
1000 baby’s ter wereld geholpen heeft waarvan er niet
een bij de bevalling is gestorven en die de
hoogzwangere Mietje begeleidt bij de geboorte van haar
kind dat tijdens de markt wordt geboren. Mietje, die ik
met de kleine Marinus in huis opneem om goed te
maken wat ik eerder helemaal fout deed: een ander dan
mijn zoon de schuld geven van de verkrachting.
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de Tongelrese
Keuken
Aardappelsoep met gerookte zalm
Ingrediënten
voor 4 personen
 800 gram kruimige aardappels,
geschild
 2 uien, fijngehakt
 3 teentjes knoflook, fijngesneden
 2 liter groentebouillon
( van blokjes )
 200 ml crème fraîche
 100 gram zalmsnippers
 1 zuurdesembrood, ongesneden
 1tl mierikswortel (uit een potje)
 5 stengels bieslook ,fijngehakt
( + extra voor garnering )
 40 gram boter
 grof zeezout, peper en zout
 olijfolie

Als
voorbereiding
op de carnaval
een stevig
gerecht

Bereiding
1 Maak de groentebouillon van de blokjes.
2 Schil de aardappel en snijd ze in kleine blokjes van 2 cm. Was ze kort.
3 Verhit wat olijfolie in een soeppan. Fruit hierin de ui en de knoflook
± 4 minuten. Voeg dan de aardappelblokjes toe en bak ze 2 minuten mee.
4 Doe de groentebouillon bij de aardappels en kook deze in
15 minuten gaar.
5 Maak intussen de broodsoldaatjes.
Snijd 12 lange plakken van het zuurdesembrood
1,5 cm dik en 10 cm lang.
Smelt boter in een koekenpan en bak de plakken mooi goudbruin en
draai ze regelmatig om.
Haal ze uit de pan en bestrooi ze met grof zeezout.
6 Pureer de aardappelsoep met een staafmixer en breng op smaak met
peper en zout. Meng de crème fraîche met de bieslook en mierikswortel.
7 Verdeel de soep over de soepkommen en garneer met
de zalmsnippers, bieslook, crème fraîche en wat extra gesneden
bieslook.
Eet smakelijk en ALAAAAF
Clasine en Jack

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
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wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
Gezellige avond met film en hapjes
Op vrijdagavond 14 februari organiseren we weer een
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen
voor lekkere hapjes die passen bij de film.
De Spaanse film ’Hable con ella’ (Praat met haar) uit
2002 is een ingetogen, ontroerende vertelling over
intense liefde en vriendschap. Twee mannen
ontmoeten elkaar in een kliniek waar de vrouwen die
ze liefhebben allebei in coma liggen. Zij raken bevriend
en leren elkaars levensverhaal kennen.

Zoek je
contact?
Loop gewoon
binnen!

Agenda
- 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.

- 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

Gezellige avond
met film en hapjes
Op vrijdagavond 20
maart organiseren we
weer een gezellige avond
in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30
uur. We vertonen de
Belgische film
’Vele Hemels boven
de Zevende’ (2017)

- 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

Nieuwe website
’t Oude Raadhuis!
Daar is hij dan: de nieuwe website van ’t Oude
Raadhuis. Achter de schermen werd er natuurlijk al
aan gewerkt, maar nu is hij voor iedereen zichtbaar.
Natuurlijk zal er nog wel het een en ander aan moeten
gebeuren. Bij de proefversie leek het er nog op dat we
naar Tongeren in België gingen verhuizen, maar deze
enigszins komische typefout is hersteld en we blijven
dus gewoon in ons vertrouwde Tongelre! Lekker in de
buurt.
Momenteel zijn onze websitebeheerders bezig met een
cursus en zullen er daarna voor zorgen dat de nieuwe
versie weer up-to-date zal zijn met alle informatie die u
van de website mag verwachten.
Neem dus binnenkort weer eens een kijkje op onze
nieuwe website, maar dan wel op het volgende
website-adres:

Als vrijwilliger werk je eens in de 4 à 5 weken
van 13.00 tot 17.00 uur.
De taken van de gastheer/-vrouw zijn o.a. de
ruimte gezellig maken, een praatje maken met de
gasten, hen van een hapje en drankje voorzien.
Spreekt dit je aan loop dan eens gezellig
vrijblijvend binnen.

Voor informatie:
’t Oude Raadhuis 281 17 37
(tussen 9.00 en 12.00 uur)
of Eugenie Doorleijers 040-281 50 47
of 06-51393893.

ouderaadhuiseindhoven.nl
Mocht u ook iets raars zien, laat het ons weten! Mocht
u iets missen, laat het ons weten! Vindt u hem leuk,
laat het ons ook even weten, of kom even langs voor
een kopje koffie! Kunt u meteen uw ideeën kwijt!
Tot ziens!

-K
 offie-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.

CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.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
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Vanwege ziekte en natuurlijk verloop in het team
van de gastvrouwen/-heren zijn wij op zoek naar
enkele nieuwe vrijwilligers.

 Maandagmiddag

 Dinsdagavond

KOM JE OOK?
Als bijdrage in
de kosten
vragen we €1,50
per persoon.

Voor de zondaginloop
zijn we op zoek naar
gastheren of -vrouwen.

Activiteiten agenda t/m december 2019
Filmavond
Filmavond
Paasbrunch
Filmavond
Fietstocht voor jong en oud

vrijdag 14 februari
vrijdag 30 maart
2e paasdag, 13 april
vrijdag 17 april
zondag 19 april

19.30 - 23.00 uur
19.30 - 23.00 uur
11.30 - 13.00 uur
19.30 - 23.-00 uur
12.30 - 17.00 uur
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Al vijf jaar filmavond
in ’t Oude Raadhuis
Vrijdagavond 17 januari werden de bezoekers van de
filmavond in ’t Oude Raadhuis extra verwend.
Het was namelijk 5 jaar geleden dat gestart werd
met het maandelijks organiseren van filmavonden
in ons wijkcentrum.

In die afgelopen jaren zijn bijna 50 kwaliteitsfilms
vertoond van heel wat uiteenlopende genres én
afkomstig uit een groot aantal landen. Wat zo’n
filmavond een extra tintje geeft is dat bij binnenkomst
en in de pauze meestal zelfgemaakte hapjes worden
geserveerd die passen bij de film. En dat allemaal voor
maar € 1,50!
Dat deze formule wordt gewaardeerd blijkt uit de
bezoekersaantallen: gemiddeld genieten zo’n 30
buurtbewoners (maar ook mensen van buiten de wijk)
van de vertoonde films, de hapjes maar zeker ook van
een gezellig contact met elkaar vóór aanvang, in de
pauze en na afloop van de film. Het organiserend team
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bestaat uit Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen,
Mieke en Tini Peters en is nog steeds hetzelfde als aan
het begin, met nu en dan een zeer gewaardeerde
invaller. Philip van Dok is de trouwe barman.
Dit alles is mogelijk gemaakt door het bestuur van ’t
Oude Raadhuis dat gezorgd heeft voor een breedbeeld
scherm, een HD beamer en de betaling van de licentie
voor het vertonen van de films.
Zin in een gezellige vrijdagavond met een mooie
film, lekkere hapjes en goed gezelschap? Let dan op
de aankondigingen in Rond ’t Hofke. Je bent van
harte welkom!

nieuws van de
Scholengemeenschap
Lorentz Casimir Lyceum
PERSBERICHT d.d. 23 januari 2020
Elsevier Weekblad beoordeelde recent voor de 18e keer
de prestaties van alle scholen in Nederland. We zijn er
reuzetrots op dat we in dit jaarlijkse en toonaangevende onderzoek naar voren zijn gekomen als de
beste vwo-school van Noord-Brabant.
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de
Inspectie voor Onderwijs en betrekt in de beoordeling
zaken als doorstroming, behaalde eindexamencijfers
en of het uiteindelijk behaalde diploma conform het
basisschooladvies is of zelfs daarboven.

Fontys Hogeschool ICT
Op 14 april start Fontys Hogeschool ICT in
Eindhoven met de eerste cursusgroep van het unieke
omscholingsprogramma Make IT Work. Hoogopgeleiden uit Brabant of Limburg die werk zoeken in de IT
of willen switchen van baan naar de IT kunnen hun
kans pakken in Make IT Work. Het unieke van het
programma is dat het echt gaat om een samenwerking
tussen het bedrijfsleven en verschillende hogescholen.
Via Make IT Work worden kandidaten die in het bezit
zijn van een hbo- of wo-diploma in 11 maanden
omgeschoold naar een IT-functie. Na een selectieprocedure volgen zij de eerste vijf maanden een intensief
fulltime programma bij Fontys Hogeschool ICT. De zes
maanden daarna worden zij verder opgeleid bij hun
toekomstige werkgever en ontvangen zij een marktconform salaris.
Voor de start van het programma wordt een match
tussen kandidaat en werkgever gemaakt. Commitment
van een aangesloten bedrijf is voorwaarde voor de
kandidaat om te starten met het programma. Kandidaten kunnen pas starten met het programma als een
werkgever bereid is hen een arbeidscontract aan te
bieden. Bij de Hogeschool van Amsterdam zijn de
afgelopen vier jaar bijna 500 cursisten op deze manier
aan een uitdagende nieuwe loopbaan begonnen en met
succes!
In april start het Make IT Work-programma Software
Engineering. Daarna wordt bekeken welke andere
ICT-programma’s in de toekomst zullen volgen.
Mogelijkheden zijn Data-analist of Security-specialist.

Uit het onderzoek blijkt verder dat scholen beter
presteren als ze de leerlingen voldoende uitdaging
bieden en de lat wat hoger leggen. Daarin zijn we
kennelijk geslaagd, gezien dit geweldige resultaat. We
willen alle leerlingen, ouders en medewerkers
bedanken die hebben bijgedragen aan dit succes.
Op de site ‘www.elsevierweekblad.nl’ vindt u uitleg
over de criteria en de onderdelen uit het onderzoek.
Ook kunt u hier scholen met elkaar vergelijken.

Dit zijn functies waarvoor op dit moment niet genoeg
mensen de juiste skills hebben. Anderzijds is er binnen
de provincies Brabant en Limburg veel talent aanwezig
wat zich nog niet heeft kunnen ontwikkelen richting de
‘booming’ ICT-markt. Fontys Hogeschool ICT treedt op
als intermediair tussen kandidaten en werkgevers en
neemt ook het opleidingsdeel voor haar rekening. De
kosten voor de opleiding worden grotendeels betaald
door de toekomstige werkgever. Daarnaast is er, naast
de te besteden tijd, nog maar een kleine investering in
geld door de kandidaat nodig.
Op donderdag 13 februari is de werkgeversmarkt voor
de start van het programma Software Engineering.
Reeds 15 werkgevers en tientallen kandidaten staan in
de startblokken om met elkaar kennis te maken. Voor
de start in april of eventueel later in het jaar is er nog
plek voor werkgevers en kandidaten.
Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact op via
makeitwork@fontys.nl.
Maatschappelijke opdracht
Make IT Work sluit goed aan bij de ambities die Fontys
Hogeschool ICT heeft. Onder het motto #2023 Open
Up zet zij haar deuren wagenwijd open voor iedereen
die zich op hbo-niveau wil ontwikkelen binnen het
ICT-domein. Dat kan zijn ín ICT maar ook mét ICT.
Daarvoor wordt het onderwijsaanbod, naast de
reguliere opleidingen, de komende jaren flink uitgebreid voor professionals uit verschillende domeinen.
Meer info:
Fontys Make IT Work en Makeitwork@fontys.nl.
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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht

Houd voor meer
informatie de posters en
aankondigingen in
Rond ’t Hofke en
op Facebook in
de gaten!

Dagvrijwilligers gezocht!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden
om gastheer/vrouw te zijn en te ondersteunen of het
klaar maken van lunches voor onze gasten overdag.
Of misschien mogelijkheid aan te sluiten bij een vaste
activiteit overdag.
Wil je gewoon eens praten om vrijwilliger te worden
laat het ons weten.
Dat kan door een mailtje te sturen naar info@
orkacentrum.nl of te bellen naar 06-53797337.

Beweeglijk Orka:
Wil je wat aan je conditie doen of gewoon gezellig in
beweging bezig zijn? Dan zijn er diverse activiteiten
waar je op aan kan sluiten, biljarten, wandelen onder
begeleiding, Zumba, Kun Tao en Yoga.

Kids Orka:
Kids corner: op dinsdag van 15:30-17:00 is er voor de
jeugd in samenwerking met Dynamo elke week een
andere activiteit.
Diverse momenten in de week kinderdans van kinderen
voor kinderen tot breakdance met Anjoy.

Heerlijk Orka:
Elke woensdag is er Orka ontmoet waar je aan kan
sluiten voor een heerlijke lunch of elke 2e woensdag
van de maand Cook4U. Wat al jaren draait en waar je

een drie gangen menu krijgt, gemaakt door kinderen
onder begeleiding van onze vrijwilligers (hiervoor moet
je inschrijven cook4U.orka@gmail.com). Gewoon
gezellig een bakje koffie komen drinken op donderdagavond bij “Bakske doen” is ook nog een mogelijkheid.

Muzikaal Orka:
Maandelijks zijn er weer onze muziekavonden en in de
zomermaanden muziekmiddagen lekker buiten.
Met bands die komen optreden, karaokeavond, muziek
uit vroegere jaren of een avond met een bepaald genre.
Houd onze agenda en Facebookpagina hiervoor goed in
de gaten.

voor op
de kalender
11 maart
Cook4U

14 maart

Agenda
Woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag bij ORKA Ontmoet kunt u
tussen 12.00 en 12.30 uur aanschuiven. Een
gezellige lunch voor slechts €3,-. U kunt alvast
inschrijven voor de lunch, zodat de vrijwilligers een
beetje idee hebben van het aantal deelnemers.
Maar u kunt ook altijd gewoon op woensdag aan
komen schuiven tot 12.30 uur. De lunch duurt tot
ca. 14.00 uur.

Woensdagavond
Elke 2e woensdag van de maand om 19.00 uur
Cook4U. Jongeren koken vanaf 17.30 uur een
3-gangenmenu voor €6,-. Om mee te kunnen eten
even van tevoren aanmelden via cook4U.orka@
gmail.com.

Donderdagavond
Elke donderdagavond effe een Bakkie doen bij
Bakske Doen. Riet is uw gastvrouw en heeft vanaf
19.30 uur de koffie klaarstaan! Iedereen 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.
Kijk op onze website voor meer informatie
www.orkacentrum.nl . Volg ons ook op
Facebook: Activiteitencentrum Orka en op
Instagram via orka centrum.

NL doet: waar we een start gaan maken met de
herinrichting van ons voor-terrein

21 maart

Muziekavond van 20:30 – 01:00 uur.
Met optreden van Blues Grass ’n roots &
countryroll band “The Swamp Drifters”

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

Kindertherapie

Therapie voor kinderen die kampen met
problemen op het gebied van contact,
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie

Bijeenkomst leefbaarheidsteam op 27 januari 2020
accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

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

leefbaarheidsteam

Politie en veiligheid:

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur
Openingstijden
maandag t/m zaterdag:
van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub
Welkom in onze
nieuwe winkel

Op 27 januari jl. was er weer een
bijeenkomst van het leefbaarheidsteam. Om goed te kunnen
functioneren heeft dit team een
vaste voorzitter nodig en daarnaar
zijn we op zoek. Op een geplaatste
vacature in het wijkblad zijn geen
reacties gekomen. Binnenkort wordt
dit weer onder de aandacht gebracht
van de wijkbewoners.
De volgende onderwerpen
werden onder andere besproken:

www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

 De bijzonderheden over de High
Impact voorvallen in 2019 en het
verloop van de jaarwisseling.
 Een nieuwe groep Buurthelden is
weer van start gegaan en zij zullen
in het voorjaar tijdens vier actiedagen actief zijn in de wijk.

 In een woning aan de Telefoonstraat is de komende maanden een
pop-up bureau gevestigd waar
politie en ketenpartners zoals
woningbouw e.d. op gezette tijden
aanspreekbaar zijn.
 Naar aanleiding van klachten van
wijkbewoners zijn binnenkort weer
grote verkeerscontroles gepland.

!

ELKE ZONDAG
van12.00 tot17.00 uur!
ook voor

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

Sociale cohesie:
De tweede filmavond, georganiseerd U bent van harte welkom

Gratis parkeren

EINDHOVENSE JAZZCLUB OSJE

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

Vertrouwd onderhoud bĳ
Autovakmeester
Openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag:
van 08.00 tot 17.00 uur
zaterdag:
van 10.00 tot 14.00 uur

URKHOVEN

Gemeente:

 De opzet en voortgang van het
Gebiedsprogramma Tongelre,
waarvoor men op zoek is naar een
representatieve groep bewoners uit
Buurtpreventie:
alle wijken in Tongelre die mee
 Door de politie werd voor de
buurtpreventen in heel Tongelre een willen denken.
De volgende bijeenkomsten van het
voorlichting gegeven over syntheleefbaarheidsteam ‘t Hofke in 2020
tische drugs. Binnen een van de
zullen worden gehouden in het
buurtpreventieteams werd een
Oude Raadhuis op maandag 6 april,
opleiding basis reanimatie en AED
maandag 6 juli en maandag 5
georganiseerd.
oktober, steeds om 20.00 uur.

Jazz Steps Band (Hongarije!)

OPEN

door Stichting Speeltuin Zwaluwstaartweg in het raadhuis was weer
een succes. Een georganiseerde
speurtocht had minder belangstelling.

Spaarpot 40a - 5667 KX Geldrop
Tel.: +31 (0) 40 290 87 07
www.autovakmeester.nl/urkhoven

De Jazz Steps Band is een zesmans swingformatie
uit Hongarije. Ze toeren veel internationaal en laten
het publiek genieten van hun favoriete muziek, de
traditionele jazzmuziek uit de jaren ‘30 en ‘40. Ze
spelen met hoge kwaliteit alles van New Orleans
jazz tot Basie, Ellington, Benny Goodman en Louis
Prima. Het verhaal gaat terug tot 1990, toen Zoltán
Finok luisterde naar de nachtelijke shows van Willis
Conover, Voice of America Jazz Hour, en werd
besmet door jazzmuziek, vooral de swingmuziek
van Benny Goodman, Count Basie, Lester Young.
Aan het begin van het millennium richtte hij een
band op om deze traditionele jazzmuziek aan de
mensen te laten horen en de swingmuziek levend te
houden. Hij zocht muzikanten die dit genre leuk
vonden en op professioneel niveau speelden. En het
resultaat nu ... Elk lid van de huidige line-up is al
vanaf hun jeugd erg enthousiast over deze vroege
jazzstijl. De trompettist luisterde als tiener bijvoorbeeld de hele dag naar de vinylplaten van Louis

Armstrong en in plaats van wiskundehuiswerk te
maken, oefende hij de solo’s van Satchmo. De
drummer oefende Gene Krupa’s drumstijl tot
vreugde van de buren. Als volwassenen spelen ze
zich nog steeds dit genre, maar nu zijn ze professionele muzikanten met ervaring in veel verschillende
genres. Ze spelen de evergreens van de swing era’s
op professioneel niveau en voegen hun individuele
stijl toe met de hoogste artistieke eisen. Ook de
swingende, humoristische versies van veel bekende
klassieke stukken verrassen het publiek en er is
geen saai moment tijdens hun concerten.
De naam Jazz “Steps” Band verwijst allereerst naar
hun dansbare jazzstijl die zo populair was in de
Gouden Eeuw van Jazz en verwijst bovendien naar
een overgang tussen traditionele jazzstijlen zoals
swing, dixieland, jump blues.
www.jazzclub-osje.nl
Zondag
16 februari 2020,
De Ronde
Tongelresestraat 146,
14:00 uur – 17:00 uur
Entree € 5,-
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aan de muur van
Het oude kerkhof
In gesprek met André Rutjens
Dat hij al 92 is, valt niet aan hem af
te zien. Zijn scherpe oogjes
verraden een heldere geest. En
fysiek ? „ Nou, fietsen dat durf ik
niet meer. Ik wandel elke dag ” André wijst in de richting van het
Wasven – „ en rijd nog auto, dus ik
ben nog mobiel.”
Gastvrij verwelkomt André ons in
zijn woning op de 2e etage van het
appartementencomplex Beauregard.
De naam belooft ons een prachtig
uitzicht en niets blijkt minder waar.

Boven Uitzicht op het Wasvenpark
Midden Uitzicht op de
‘Dromedaris’ aan de Hofstraat
Onder André op zijn bulldozer
in Indië
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In de verte ontwaren we links de rug
van de Dromedaris (de oude
jongensschool aan de Hofstraat) en
rechts toornen de oude bomen van
het Wasven boven de woningen aan
het Ambonplein uit. „Wisten jullie
overigens dat dit complex is
vernoemd naar een kasteeltje van
het Eckartdal ? ” Nee dat is nieuw
voor ons.
„Het stond ongeveer op de plek
waar zich nu het schuttershuisje
van het Catharinagilde bevindt, aan
het Wasvenpad en werd ook wel het
kasteel Van Koudenhove genoemd.”
Het oude Tongelre is André goed
bekend. Toch is hij geboren in
Nederweert. Zijn opa was er naast
boer ook onbezoldigd oppasser van
een groot landgoed, waar enkele
topmensen van Philips de jacht
hadden. Met hen als kruiwagen kon
hij bij Philips aan de slag. „Moet je
je voorstellen dat je elke dag met de
fiets van Nederweert naar
Eindhoven op en neer moet. De
zuigkracht van Philips was dus
enorm. Ook voor mij. Ik heb jaren
met plezier gewerkt bij Elcoma op
de Emmasingel. Met mijn
boekhouddiploma op zak, dat ik in
de avonduren behaalde, had ik er
een goede baan. Totdat de grote
operatie Centurion van Timmer er
definitief een einde aan maakte en…
. Tja, toen was er niets meer en ik
kon vertrekken. Voor die tijd bij
Philips heb ik als dienstplichtig
militair in Indië gediend. Gelukkig
was ik als machinist op een
bulldozer niet zo actief bij de
gewapende strijd betrokken. Helaas
gold dit niet voor mijn neef. Die
sneuvelde tijdens mijn reis er naar
toe. Ik kan me nog herinneren dat

de familie er totaal van slag door
was. Trouwens in Beauregard
wonen, of hebben gewoond, wel vijf
Indiëgangers. Maar we kennen
elkaar niet van die tijd daar.
In 1953 trouwde ik. Mijn vrouw had
Belgische roots. Bij het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog zochten
haar ouders net zoals vele Belgen
hun toevlucht in Nederland. Wij
trokken bij hen in op de Koudenhovenseweg.
In die tijd van woningnood was dit
meer regel dan uitzondering. Mijn
twee kinderen zijn daar ook
geboren.” André bedoelt het blok
van drie woningen in de bocht,
tussen volkstuin d’n Tip ( ‘precies,
waar die pompoenen in het najaar
te koop zijn’) en het pad naar de
Wasvenboerderij. Karakteristieke
jaren 30 huizen met hun
overstekken, hoge puntgevels en
erkers, die aan de plannen van de
jaren 60 en 70 zijn ontsnapt. „Het
was een mooie tijd. Voordat we
trouwden, kregen we huwelijksvoorlichting van pastoor Van
Amstel, maar verder dan een praatje
over de dahliatuin kwam het niet.
Op verzoek van deze pastoor heb ik
nog eens ooit die rode beuk op het
Martinuskerkhof gesnoeid. Samen
met mijn schoonvader en zwager
haalden we de onderste takken eraf,
omdat die bij harde wind een
bedreiging voor de omliggende
graven vormden.”
André weet vooral veel over het
Eckartse Bos (voor Tongelrenaren
de Bogten). „Ik ben een
natuurmens. Vroeger deed ik voor
Staatsbosbeheer rondleidingen over

Het zwembadje van Smits van Oyen

Achter dit hek ligt het Eckartdalpark

André woonde met zijn gezin in het rechtse huis

1955 met rechts de boerderij van Van de Nobelen

de Strabrechtse Hei. Toen ik in
Tongelre woonde, gaf ik, maar nu
als IVN-gids, samen met Loek
Ketelaars rondleidingen in de
Bogten. Dat was toch wel de
mooiste tijd van mijn leven. Onder
aan de loopbrug over de
Helmondweg wachtten wij de
belangstellenden op.” André
vertelde hen over de grote ransuilenpopulatie, de processies naar het
Mariabeeld, de verkoop van
snoeihout en het zwembadje van
Smits van Oyen. Dat laatste kunnen
Jos en ik ons ook nog herinneren.
Net voordat je op het eind bij het
terrein van het honden africhten
kwam, had je links een vijvertje met
een huisje. Wij schaatsten er wel
eens op. Dat was spannend, want
het terrein was omheind met
prikkeldraad en het donkerblauwe
bord Verboden Toegang Strafwetboek …. maakte ons nog eens
extra duidelijk dat we illegaal bezig
waren, maar kon ons desondanks
niet weerhouden. Dat het een
zwembad was van een telg uit de

Smits van Oyen dynastie, wisten we
niet. We hebben er nooit iemand
zien zwemmen. „Dat huisje was het
badhuis, het is al lang afgebroken,
maar de fundering ligt er nog.
Vanuit de Bogten kun je ook bij het
Eckartdal komen. Vroeger niet, een
gesloten houten poort voor het
bruggetje over de Dommel verhinderde dit. Al eeuwen lang stond
daar een poort. Alleen bij gevaar
werd die geopend en konden de
boeren uit de omgeving
bescherming vinden op het
landgoed van de heer Van
Koudenhove. De poort is inmiddels
vervangen door een ijzeren hek. Als
je op het knopje drukt, opent hij
zich en heb je toegang tot een heel
oud landgoed.”
Dan komen de fotoboeken tevoorschijn. De Indiëtijd, de periode in de
vijftiger jaren aan de Koudenhovenseweg. „Kijk”, merkt Jos op, „de
boerderij van Van de Nobelen is nog
te zien.” „ Ja, die stond naast ons,
aan de andere kant van het pad.”

Uiteraard ook plaatjes van het gezin
Rutjens, zijn vrouw, dochter en
zoon. André heeft een heftige tijd
achter de rug. Anderhalf jaar
geleden overleed zijn vrouw en vijf
jaar geleden zijn dochter. Maar zijn
zoon, zijn familie, zijn vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen
komen regelmatig op bezoek. Dan
zit de tent hier vol en ik vind dat
prachtig.
Nog even op de foto. Deze close-up
of liever deze met uitzicht ? Een
bescheiden André resoluut: „ Doe
toch maar die met uitzicht.”
Dan nemen we afscheid van André.
Ongetwijfeld ergens tot ziens op
het Wasven, aan de Karpendonkse
Plas of in de Bogten. Als we daar
dan in de verte een wandelaar zien
opdoemen die naar ons wuift, zou
dat best wel eens André kunnen
zijn.
Paul Brans en Jos Rovers
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momenten met
Hart, ziel en handen

Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Een beestenboel

Een oud verhaal:
door Wim van de Wiel

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

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.

6 stuks

8,95

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

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

www.primera.nl

...even naar Primera

BEWEGEN IS GEZOND

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd 2

12-08-19 14:36

Kom sporten onder
deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur
bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2.
Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!

ELS LUGTENBERG

Massagetherapie en coaching

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet
over gaat? Stress,
Stress,vermoeidheid,
vermoeidheid, snel
snel
overprikkeld?
overprikkeld?
Massage
en coaching
coachinghelpt
helpt je
je bewust
bewust te
te
Massage en
worden,
worden, te
te ontspannen
ontspannen en
en klachten
klachten te
te
verminderen
verminderen of
of te
tevoorkomen.
voorkomen.
Mijn
uniek.
Mijn aanpak
aanpak maakt
maakt een
een massage
massage uniek.
Afspraak
ofvrijblijvende
vrijblijvendeintake:
intake:
Afspraak of
M
M 06
06 - 144 32 142
Sport en spel onder deskundige begeleiding!
CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

Bandalaan
GG Eindhoven
Bandalaan 29,
29, 5641 GG
www.massagetherapieencoaching.nl

Bij ons was het vroeger een huis en
erfje vol beesten, nee, we hadden geen
boerderij, maar toch een aardig stukske
grond, luister maar eens.
Achter ons landje stond in de wei trots en fier het paard
van Willem de buurman. Wanneer je een bos gras uit
de grond griste, kwam hij meteen op een draf aanlopen.
Vader, van boeren komaf, spitte de groentenhof altijd
met de hand om, maar leende het paard om het
akkertje achter het huis om te ploegen en te eggen. Vol
trots liepen wij vaak achter paard en ploegende vader
aan. Weet je nog die ene keer dat vader door een
wespennest ploegde, wat konden we toen hard rennen.
Achter de schuur, in een ruime ren, scharrelden de
kippen. Wij gaven ze hard voer en grit en zij legden de
eieren in de nesten van het nachthok, hoewel soms wanneer er eentje ontsnapt was - ook tussen de
bessenstruiken of rozen. Dan moesten we na heftig
gekakel zoeken, voor ons was het weer even Pasen.
Dan nog een drietal geiten, op stal of in de wei. Eén van
de namen, door onze oudste zus gegeven, herinneren
we ons nog: ’Sjors Geducht’! Het was moeder die de
geiten dagelijks melkte. Bij ziekte of kraambed was dit
echter ook vaders karwei. Hij molk met ’harde hand’ en
dan vlogen de geiten over het hek heen.
In de stal stond ons meest geliefde beest, een varken.
Iedere morgen hing ie met zijn natte roze snuit boven
de houten voedertrog. Met de rogge van het land en in
de schil gekookte aardappels werd het vet gemest;
kwam de slachter achterom, dan hoorden wij het

varken al ’wieken’. Dagen daarna was het voor moeder
en de zussen een drukte van belang in de keuken: eerst
de koikes en het spek, dan de worst, zult en de
balkenbrij. Terwijl de hammen gerookt werden in de
schouw, schrobden de jongens de stal weer schoon.
Huisdieren als katten en honden hebben we heel wat
versleten. Een poes is lief en sluw, gezellig wild en kan
alles tegelijk. Ze jaagt op muizen, klimt in de heg naar
een nest jonge merels en legt ook een jonge rat neer bij
de achterdeur, maar krabt en morrelt net zo lang aan
de spijlen van de konijnenkooi tot ze de jonkies van
onze konijnenbroer te grazen kan nemen.
Dan was de wereld te klein. Onze honden waren lief en
betrouwbaar voor eigen volk, maar soms niet zo prettig
voor een vreemde die achterom kwam.
En dan nog de welkome vogels: in de lente nestelden
de mussen met hun ijverige getjilp zich onder het
pannendak. Toch keken we het meest uit naar de eerste
kieviten en zwaluwen. Voor deze laatsten stond dag en
nacht een raam naar de zolder open. Ook bleef
maanden de deur van de stal open en konden zo
insecten aanvliegen voor hun jonge broed.
Een echte boerenzoon of -dochter kan ongetwijfeld veel
meer vertellen, maar op ons kleine erf amuseerden wij
ons met al deze dieren. Elke dag gebeurde er wel iets
onverwachts of viel er weer te lachen om de eigengereidheid van de een of ander.
Zo vormden wij, ouders en kinderen samen met de
beesten een levendig en meerstemmig spel van leven
en zorgen, van vreugde en tranen.
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Op zondag 12 januari was er een doopdienst in de
Ontmoetingskerk. Voor deze dienst was ook een bloemschikking gemaakt. Bij deze schikking wordt de volgende
uitleg gegeven.

van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten
 Zondag 16 februari 10.00 uur
ds Margit van Tuijl
 Zondag 23 februari 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
Jeugdkerk, oecumenische dienst
 Zondag 1 maart 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
 Zondag 8 maart 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
Vluchtelingen in de Knel, Jeugdkerk
 Zondag 15 maart 10.00 uur
ds Elbert Grosheide
Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Jeugdkerk elke tweede en vierde zondag van de maand.

Bij de diensten
Op 23 februari zal de jaarlijkse oecumenische viering
gehouden worden. We zingen dan liederen van Huib
Oosterhuis onder leiding van Karel Baken. Augustijner
pater Paul Clement zal ook dit jaar mede voorganger
zijn.
De dienst in samenwerking met “vluchtelingen in de
knel” zal plaatsvinden op 8 maart a.s..

Verbouwing Ontmoetingskerk
De wijkgemeente Eindhoven Zuid is bezig met het
voorbereiden van een verbouwing. De wensen die de
gemeenteleden hebben geformuleerd beginnen
letterlijk een plek te krijgen. Verplaatsen van de keuken
zodat die ruimer wordt, uitbreiden van de hal door de
buitengevel van de consistorie door te trekken naar de
‘luifel’. Doel hiervan is om van de oorspronkelijke
entree weer de ingang te maken. De consistorie wordt
kapel/stilteruimte. Het ontwerp wordt hiermee steeds
concreter. Bovenal worden er natuurlijk duurzaamheidsingrepen gepland: dubbel glas, gevel- en plafondisolatie en vloerverwarming. Heel concreet hebben we
ook al aannemers, installateurs en elektriciëns
benaderd om de realiseerbaarheid te toetsen. Het
streven is om vóór de bouwvak van 2020 alle plannen
klaar te hebben.
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

Godsbeelden
Na de serie rond Marcus bezinnen we ons vanaf
donderdag 27 februari weer op de vraag naar de
Godsbeelden. Kunnen we vanuit onze ervaringen in de
dagelijkse werkelijkheid een relatie leggen met wat het
geloof ons te zeggen heeft, of juist niet? Aan de hand
van een aantal thema´s bespreken we de relevantie van
onze geloofsovertuiging. Aanvang 20.00 uur in de
Ontmoetingskerk.

CONTACT Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS
Eindhoven. Actuele informatie https://www.pkn-eindhoven.nl/
gemeenten/eindhoven-zuid. Twitter: ProtestantEindhoven. Facebook:
Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. Telefonisch contact:
Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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 Het blauwe kleed is het water van de doop, met
daarover klimop als teken van trouw.
 Bladeren van de vingerplant: de handpalmen van
God, waarin ook de naam van Vera geschreven staat.
 De witte lelie is het kind, wit de kleur van reinheid
en feest.
 Drie rozen: Vader, Zoon en heilige Geest.
 Het gipskruid stelt voor dat we als gemeente om
haar heen staan.

Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder
verantwoordelijkheid van rond ’t Hofke
maandelijks de kerkberichten geplaatst.

Overzicht diensten:
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30
uur. Wij hebben in de Martinuskerk ook elke
dinsdagmorgen 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.
Wij zijn ook nog op zoek naar een extra
medewerk(st)er voor het Kerkwijkcentrum,
om ons een helpende hand te bieden.

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

Hurkmans
Dakbedekking

Zicht op de Martinuskerk. Foto uit de collectie van Tonny van den Boomen

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
Schoonheidssalon voor totale
gezichtsbehandelingen,
professionele make-up en pedicure.
Esthe Esmee beautycare | Van Hogendorplaan 2,
5631 AK Eindhoven | info@esthe-esmee.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25 Eindhoven
info@hurkmansdakbedekking.nl

Foto: Paul Brans
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rondom de
Wasvenboerderij
Bij het Wasven leven en werken we met de seizoenen.
Daarom zijn we in de koude wintermaanden al druk met
de voorbereiding op de lente. Zin om mee te helpen?
Er is genoeg te doen bij de natuurwerkochtenden.
Of kom lekker ‘natuurlijk dineren’! Op de laatste
vrijdagavond van de maand valt dit samen met de
natuurthema-avond voor de jeugd in de Schop.
Leuk om te combineren: de kinderen krijgen een
aangepast menu tussen 18 - 19 uur. Na aflﬂoop keren
ze terug voor een lekkere afsluiting.

Planning activiteiten februari/maart
Expositie: schilderijen van
Anita Hartzuiker
Natuurlijk dineren: Brabantse sushi
Natuurwerkochtend
Natuurlijk dineren: Bier, brood en bio
Natuurthema-avond: Nestkasten
maken voor een speciaal doel
Natuurwerkochtend
Expositie: schilderijen van
Evi van der Kant
Natuurlijk dineren: Vis moet zwemmen
NLdoet: Wasven doet mee!

 Natuurwerkochtend voor
groot en klein

tot en met 3 maart Overloop

14 februari 18:00u De Gasterij
15 februari 09:30u De Schop
28 februari 18:00u De Gasterij
28 februari 19:00 De Schop

7 maart 09:30u De Schop
7 maart t/m 26 april Overloop

13 maart 18:00u De Gasterij
14 maart 9:15u De Schop

Natuurlijk is gepaste kleding die bij
het stoerdere werk hoort gewenst.
Elke eerste en derde zaterdag van de Wie mee wil helpen, is van harte
welkom, we verzamelen bij de
maand organiseert de natuurwerkSchop. Er wordt gewerkt van 9.30
groep van het Wasven de Natuuruur tot 12.30 uur. In de pauzes is er
werkochtend. Er zijn altijd volop
koffie of thee met iets lekkers uit de
leuke en nuttige natuurklussen te
Wasvenbakkerij.
doen rondom de Wasvenboerderij!
Voor meer informatie:
Het zou geweldig zijn als je ook
natuurwerkgroep@wasven.nl.
komt helpen onze gezamenlijke
leefomgeving nog mooier te maken.
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 Natuurlijk dineren
De Wasvenboerderij staat voor
verantwoord lekker eten. In de
reeks ‘Natuurlijk dineren’ laten we
je proeven hoe bijzonder dat kan
zijn. In de maanden januari,
februari en maart verzorgt de
Gasterij op vrijdagavond een diner
met een bijzonder thema. Laat je
verleiden met verrassende
gerechten!
Tijdens de vrijdag-thema-avond
wordt een vijfgangenmenu in
tapasvorm geserveerd voor € 29,50
(exclusief drankjes). Het avondvullend diner start om 18.00 uur
met een inspirerende presentatie
door een gastspreker, gevolgd door
allerlei gerechten met het thema in
de hoofdrol.
Op vrijdag 14 februari is het thema
“Brabantse sushi”. Japanse sushi
met een lokale twist. Met vergeten
groente uit Brabant en zeewier uit
Zeeland. Kees Boenders van ‘Your
Well - the seaweed company’ weet
er alles van. Proef de natuurlijke
bronnen uit de zee zoals zeekraal,
wakeme en suikerwier in een
oosters jasje. Super gezond én
lekker.
Op vrijdag 28 februari is het thema
‘Bier, brood en bio’. Biologisch bier
en vers gebakken brood met graan
van eigen erf. Onze bakkers en koks

slaan de handen ineen, bijgestaan
door Jos Gijsbers van de Budels
Brouwerij.
Op vrijdag 13 maart is het thema
“Vis moet zwemmen”. Duurzame
vis, geweekt in Brabant: De Stroom
in Spoordonk kweekt meerval
volgens de principes van The Good
Fish Foundation. Jack van der
Schoot vertelt over zijn verantwoorde vis en laat je proeven hoe
veelzijdig vis kan zijn.
Het avondvullend diner start om
18 uur. Reserveren is gewenst via
040-7870707 of via onze website.

 Exposities
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden regelmatig
exposities gehouden. De expositie
van Anita Hartzuiker-Grooten is
nog tot en met 3 maart te zien in de
Wasvenboerderij (informatie op
www.hartzuiker-art.nl).
Op zaterdag 7 maart opent een
nieuwe expositie van Evi van der
Kant. Er is maar één moment
waarop Evi echt afstand kan nemen
van de sneltreinvaart van deze
maatschappij. En dat is het moment
dat zij op pad/reis gaat met haar
analoge camera in haar hand.
Evi: “Op deze momenten kan ik mij
afsluiten voor alle ruis om mij heen
en neem ik de tijd om echt te kijken.
werk om de overlast te gaan
Ik zoek, filter, observeer, tot ik de
beperken. Help je mee om een
aantal kasten te maken die we later juiste compositie te pakken heb en
in het gebied ophangen? Je leert van de rust van dat moment (mijn
moment) op beeld weet te vatten.
alles over de processierups en je
Met een digitale camera verlies ik
mag onder begeleiding timmeren,
mijn focus door de snelheid hiervan
boren en schroeven. Het is van
De traagheid die het analoge
19.00 uur tot 20.30 uur in de
Schop van de Wasvenboerderij. De fotograferen met zich meedraagt
fascineert mij hierom.”
entree is € 2,00 per kind, of maak
gebruik van de natuurstrippenkaart. De expositie is te bekijken tot en
met 26 april 2020 op de Overloop
Vraag gerust een vriendje of
van de Wasvenboerderij.
vriendinnetje mee, dat is wel zo
leuk!

 Natuurthema

avond voor
de jeugd (6-11 jaar)
Iedereen kent het fenomeen
processierupsen. Als je het woord
leest of hoort krijg je al spontaan
jeuk. Deze thema-avond staat in het
teken van deze rupsen en vlinder
natuurlijk, want dat wordt het
uiteindelijk.
Op allerlei manieren worden deze
insecten bestreden. Wat wij gaan
doen op deze avond is nestkasten
maken voor mezen en vleermuizen, om ze op te hangen op
plekken in het Wasvengebied waar
elk jaar best veel overlast is van
deze insecten. Mezen en vleermuizen zijn de natuurlijke vijanden
en die moeten voor ons aan het
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

 NLdoet: Wasven doet mee!
Op zaterdag 14 maart doet het
Wasven mee aan de grootste
vrijwilligersactie van Nederland:
NLdoet. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt
iedereen uit om een dagje de
handen uit de mouwen te steken.
Dat kan ook bij het Wasven met
activiteiten in het groen en in de
boerderij, zowel buiten als binnen.
Help je mee om samen met ons een
aantal karweitjes te klaren? Al heb
je 2 linkerhanden of 2 rechtse, of
misschien wel groene vingers,
NLdoet is voor iedereen en voor alle
leeftijden. We starten om 9.15 uur
met koffie en een inleiding over de
werkzaamheden. Om 12.15 uur
wordt er een stoere lunch geserveerd, en we ronden de werkzaamheden af om 14.30 uur.
Opgeven via www.nldoet.nl of
natuurwerkgroep@wasven.nl.
We hopen je graag te zien op deze
altijd gezellige dag!

Meer informatie
De informatie in deze rubriek
kan verouderd zijn op moment
van uitgave.
Op de website
www.wasven.nl
en op onze
Facebookpagina @Wasven
wordt het laatste
(bijgewerkte) nieuws ook
digitaal verspreid.

 Thema-avond

voor
mensen met een
verstandelijke beperking
De Wasven zorgwerkgroep organiseert themabijeenkomsten voor
kwetsbare doelgroepen met
aandacht voor natuurbeleving en
de voedselketen. De activiteiten
vinden plaats rondom de Wasvenboerderij onder de noemer ‘Maak
het mee @ Wasven’.
Op woensdagavond 19 februari van

19.00 tot 21.00 uur is er een avond
voor mensen met een verstandelijke
beperking vanaf 18 jaar. Het thema
is ‘Hulp voor vogels’. Eerst gaan we
een film kijken over de natuur in
Brabant. Daarna gaan we lekker zelf
aan de slag om een voederplank te
maken. Kijk voor meer informatie
op onze site.

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

Persbericht
Heeft u altijd pijn en vraagt u zich af of er misschien
manieren zijn die u kunnen helpen hiermee beter te
leren omgaan? Kom dan naar onze lezing:
Omgaan met chronische pijn
donderdag 19 maart 19:30 – 21:30 uur
Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets, revalidatiearts
CIR Eindhoven en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan de universiteit Maastricht

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook
niet leden zijn van harte welkom.
Aanmelden: vóór 12 maart: 06 83 40 78 50
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot,
Kastelenplein 167, Eindhoven
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Peer van Vorstenbosch
Sierbestrating
Alle soorten bestrating:
Sierbestrating
Natuursteen
Gebakken materialen
Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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.

Opritten en Terrassen
voor particulier en bedrijf.
Complete verzorging
van A tot Z!
Urkhovenseweg 169
5641 KC Eindhoven
Tel.: 040 - 2814480
Mobiel: 06 - 54615308

Hofstraat
139
Hofstraat
Hofstraat
139
139
5641TD
Eindhoven
5641TD
5641TD
Eindhoven
Eindhoven

Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com

Bedrukkingvanaf
vanaf111stuk
stuk
Bedrukking
Bedrukking
vanaf
stuk
Eigentextiel
textielWELKOM
WELKOM
Eigen
Eigen
textiel
WELKOM
Persoonlijkeadvies
adviesen
en
Persoonlijke
Persoonlijke
advies
en
Service
Service
Service
Goede Kwaliteit
Kwaliteit- -Goede
Goede
Kwaliteit
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
maandag-vrijdag
9.00-17.00
maandag-vrijdag
maandag-vrijdag
9.00-17.00
9.00-17.00
en
op
afspraak
enenop
opafspraak
afspraak

Totziens
ziensRon
Ron&&&Martina
Martina
Tot
Tot
ziens
Ron
Martina

ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl

Boekbespreking
Palwasha Banai is opgegroeid in het door oorlog verscheurde Afghanistan.
Ze ontving een gebrekkige opvoeding en vrijwel geen formele scholing.
Zo werd ze een buitenbeentje en een lastpak, angstig en argwanend.
De oorlogssituatie, de regels van de wisselende machthebbers en het
veelvuldig vluchten binnen Afghanistan en vervolgens naar Pakistan en
Iran hebben haar getekend en haar veel trauma’s opgeleverd. Tijdens haar
vlucht op twintigjarige leeftijd naar Nederland nam ze die trauma’s mee.
Het heeft veel tijd gekost deze demonen uit haar jeugd te overwinnen.
In haar boek vertelt ze hoe haar dat uiteindelijk is gelukt.
Vanuit het perspectief van een kind
schrijft zij openhartig over haar tijd
in Afghanistan, over de vele vele
fijne, warme en goede momenten
die ze daar heeft gekend, maar ook
over de verschrikkelijke gevolgen
van oorlog en tradities op mensen
en hun onderlinge verhoudingen.
Ze observeert scherp en spaart
zichzelf niet. Zo is een mooi en
indringend beeld ontstaan van een
voor velen onbekend land. Haar
ervaringen met de vele instanties en
behandelaars in de Nederlandse
samenleving geven een indruk van
de problemen waar vluchtelingen
mee te maken kunnen krijgen.
Ik ben altijd bang geweest om het
verhaal van mijn jeugdtrauma’s aan
anderen te vertellen. Daarom heb ik
voor mijzelf en voor anderen
toneelgespeeld. Niemand mocht
iets weten van mijn klachten, want
ik wilde niet zielig en zwak
overkomen. In 2006 had ik ernstige
last van psychoses. Ik was er 100
procent zeker van dat er geesten en
spoken waren die mij lastig wilden
vallen. Ik durfde dat niet aan de
mensen om mij heen, de huisarts,
de psychologen en de psychiaters te
vertellen. Ik dacht dat ze mij dan
achterlijk zouden vinden, omdat ik
als volwassene nog in geesten en
spoken geloofde. Psychologen en
psychiaters hebben toen bij mij een
chronisch complex PTSS (Post

Traumatische Stress Stoornis)
vastgesteld, waardoor ik ook een
dissociatieve stoornis heb
ontwikkeld. Van 2006 tot 2016 ben
ik door ongeveer 40 psychologen en
psychiaters behandeld. Bij de eerste
afspraak met elke psycholoog
bedacht ik wat begrijpelijk en
interessant was voor hem of haar.
En dat vertelde ik dan, want ik
vertrouwde ze niet. Ze zouden mijn
verhaal toch niet kunnen begrijpen.
Het is niet verrassend dat die
behandelingen mij niet veel hebben
geholpen.
Het schrijven van mijn boek,
waaraan ik in 2015 ben begonnen,
heeft mijn genezingsproces positief
beïnvloed. Het opschrijven deed wel
pijn, was erg confronterend en
kostte mij erg veel energie. Maar het
gaf me meer grip op en begrip van
mijn situatie en wat ik heb meegemaakt. In die vier jaar van schrijven
en de vele discussies over de
inhoud, heb ik een meer genuanceerd beeld gekregen van de
belangen, groepen en processen
binnen en buiten Afghanistan. Deze
waren, en zijn nu nog, verantwoordelijk voor het gedrag van mensen
en het extreme geweld dat de
inwoners hebben moeten
ondergaan. Ook werd ik gedwongen
goed na te denken over mijn gedrag
en mijn gedachten in mijn jeugd in
Afghanistan.

Zaterdag
29 februari
van 15:30 tot 17:00 uur
presenteert Palwasha Banai
haar boek
Demonen overwonnen
in ’t Oude Raadhuis.
Iedereen is van
harte welkom.
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SALTO-school ´t Karregat biedt:
•
•
•
•
•
•
•

Fulltime onderwijs aan hoogbegaafden
(Omnio)
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
+
(A klas)
Plusklas voor kinderen met
leerproblemen
Grote ervaring in het omgaan met
kinderen van verschillende afkomst
Vakleerkrachten sportonderwijs
Eigentijds gebouw met moderne
faciliteiten
Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar

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

et een

De school m

e kinderen
plus voor all

in de wijk!

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

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!

gezond en Wel
Oedeemtherapie en manuele lymfedrainage
Naast het bloedcirculatiesysteem is
er in ons lichaam nog een ander,
minder bekend, circulatiesysteem:
het lymfestelsel. Dit netwerk,
bestaande uit vaten en klieren,
wordt vanuit het weefsel gevuld met
een kleurloze vloeistof, de lymfe. In
tegenstelling tot de bloedcirculatie
is het lymfestelsel alleen een
afvoerend systeem.
Het lymfestelsel maakt een zeer
belangrijk onderdeel uit van ons
afweersysteem. Voordat de lymfe in
de bloedbaan terecht komt, worden
in de lymfeklieren (een soort
zuiveringsstation) bacteriën,
virussen en andere ziekteverwekkers eerst onschadelijk
gemaakt. Door verschillende
oorzaken kan er een stoornis in de
werking van het lymfestelsel
ontstaan, waardoor onze weerstand
wordt aangetast en als gevolg tot
diverse klachten kan leiden.
Als de balans tussen aanmaak en
afvoer van weefselvocht verstoord
raakt, kan er een opeenhoping van
vocht ontstaan, ook wel oedeem
genaamd. Dit uit zich in een gevoel
van spanning of stuwing van de
huid, een pijnlijk of tintelend gevoel
en zwelling van het aangedane
lichaamsdeel. Enkele plaatsen waar
oedeem vaak ontstaat zijn de
voeten, enkels, benen, de buik en de
longen.
De behandeling van oedeem,
waarbij wordt geprobeerd de afvoer
van vocht te stimuleren, bestaat uit
een combinatie van verschillende
behandelmogelijkheden:
 Manuele lymfedrainage is een
therapie waarbij met rustige
massagehandgrepen het natuurlijke
pompmechanisme van het lymfe-

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

stelsel wordt gestimuleerd,
waardoor de transportcapaciteit van
het lymfestelsel wordt verhoogd.
 Specifieke oedeemhandgrepen
zijn stevigere massagehandgrepen
waarmee verhardingen of littekenweefsel worden behandeld.
 Compressietherapie. Om de
afname in omvang zo snel mogelijk
te realiseren zal er in de meeste
gevallen gezwachteld worden. Als
het overschot aan vocht weg is, zal
er meestal een therapeutische
elastische kous worden aangemeten
om het effect van de therapie te
behouden.
 Bewegings- en ademhalingsoefeningen. In veel gevallen bestaat er
naast het lymfeoedeem een
bewegingsbeperking in bijvoorbeeld
een operatiegebied. Ook kunnen
bewegingsomvang en spierkracht
afgenomen zijn, mede door het
lymfeoedeem. Door de oefeningen
die u krijgt van uw therapeut kunt u
de functie van uw ledemaat
verbeteren. Specifieke oefeningen
met betrekking tot uw ademhaling
verbeteren de afvoer van lymfevocht.
 Voorlichting. U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding,
preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken
waarmee u zelf aan de slag kunt
gaan. Tevens wordt u begeleid in
het opbouwen van uw dagelijkse
activiteiten.

aanvoer van vocht. Het lymfesysteem kan dan de hoeveelheid niet
aan.
 Veneus oedeem ontstaat doordat
er een te hoge druk ontstaat in het
veneuze gedeelte van de bloedsomloop. Oorzaken hiervan zijn
bijvoorbeeld spataderen of een te
hoge bloeddruk.
 Lipoedeem is een aangeboren
ophoping van vet en vocht in het
weefsel. Door de aanwezigheid van
vet wordt de afvoer van vocht door
het lymfestelsel belemmerd.

De volgende vormen van oedeem
kunnen door een oedeemfysiotherapeut worden behandeld:
 Lymfeoedeem ontstaat als er te
weinig vocht uit het weefsel wordt
afgevoerd. Dit kan komen door een
verminderde afvoercapaciteit van
het lymfesysteem of een te grote

Telefoon: 040-281 43 17
Email:
info@fysiotherapietongelre.nl
Internet:
www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther E-mail: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl

Jitka Beekhuizen is in onze praktijk
werkzaam als oedeemfysiotherapeut en heeft ervaring in het
behandelen van onder andere
patiënten die last hebben van
(lymfe)oedeem. Ook voor het
aanmeten van elastische kousen
kunt u bij Jitka terecht.
Mocht u vragen hebben over
mogelijke behandelingen of het
aanmeten van compressiemateriaal,
dan kunt u hierover contact
opnemen met onze praktijk.

CONTACT
Fysio- en manuele therapie

Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven

47

Wandelen is gezond

Eigenlijk weten we het allemaal: we moeten voldoende
bewegen. Lopen of wandelen is een heel gemakkelijke,
laagdrempelige vorm van bewegen. Vaak bedenken we
allerlei redenen om niet te gaan wandelen. Gedachten
zoals: ik heb geen tijd, ik heb het te druk, ik heb dat niet
nodig, ik beweeg al genoeg, ik heb geen zin, ik ben te
moe, het is rot weer, ik heb pijn, met mijn lichamelijke
problemen kan ik het niet, enz. kunnen je ervan
weerhouden om te gaan wandelen.

Voordelen van wandelen

Orteliusweg 14
Eindhoven

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.

tel: 06-10150651
tel: 040-2820544

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

Wandelen (of lopen) is één van de meest natuurlijke
bewegingsvormen en het kost weinig geld. Wandelen
helpt tegen stress, angststoornissen en depressieve
gevoelens. Je humeur verbetert erdoor. Zeker wandelen
in de natuur helpt om je hoofd leeg/rustiger te maken
en ook verbetert het je slaap. Wanneer je overdag
buiten loopt, helpt dit je biologische klok op peil te
houden. Lopen verbetert je stofwisseling en spijsvertering, het helpt dus ook om af te vallen. Je conditie
verbetert. Het is uitstekend voor de opbouw van bot. Je
houdt je gewrichten soepel. Je onderhoudt ook je
spieren. Lopen is goed voor je longen. De longcapaciteit
om zuurstof op te nemen verbetert. En je ziet nog eens
wat van je omgeving!
Hoe ga jij het aanpakken om vaker te wandelen?
Wanneer je lopen integreert in je dagelijks leven, kost
het weinig tijd. Voorbeelden hiervan zijn: loop tijdens je
pauze een rondje. Loop naar een afspraak toe i.p.v. dat
je de auto pakt. Stap een halte eerder uit de bus en loop
de rest. Als je met iemand gaat koffie drinken, spreek
dan ook af om even te wandelen. Als je niet veel
boodschappen nodig hebt, ga dan te voet.
Wandelen in ons mooie Tongelre
Ben je ervan overtuigd dat wandelen goed voor je is en
je dit graag wilt doen, maar liever niet alleen? Sluit je

dan aan bij onze wandel-work- out. De wandelwork-out bestaat uit een uur wandelen met tussendoor
een aantal oefeningen. Elke donderdag start de wandelwork-out om 10.45 uur bij Activiteitencentrum Orka
aan de Broekakkerseweg 1. Daarna staat er een kopje
koffie of thee te wachten in Orka, waar je ook gebruik
kunt maken van een lunch.
De kosten voor het wandelen bedragen 2 euro per
keer. Meedoen met de lunch kost 2,50 euro.
Aanmelden kan via de mail marja@cesar-tongelre.nl
of per telefoon (tel.nrs. 0644109579 of 0624549059)
of kom naar Orka op donderdagmorgen 10.45 uur,
waar je je ook nog kunt aanmelden.

Naast oefentherapie kunt u ook terecht voor:
 Adem- en ontspanningstherapie
(methode Van Dixhoorn)
 Bekkenoefentherapie en Zwangerschapsbegeleiding
 Behandeling van slaapproblemen
 Craniosacraaltherapie
 Triggerpointbehandeling
 EMDR

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
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ACRYL
BELETSEL
BEURSVAL
BOSUIL
CLUBBLAD
COLLEGE
CONSENSUS
DAARGINDS
DIENSTVERBAND
DINAR
DRUKGANG

EDITIE
EENMANSACTIE
EIERDOOIER
ERKEND
FABEL
GEMACHTIGDE
GEREGELD
GIERIG
HERZIEN
INGAAN
INNOVATIE

INRUILWAARDE
KALES
KRAAMVROUW
LINNEN
MEEUW
ONAANGEBROKEN
ONGUUR
OPBLAASBOOT
OVERDRIJVEN
REDENERING
RESIDU

ROESTEN
SERVICEFLAT
SOLEX
SOLIDE
SOLOCARRIERE
SUIKERWERK
SUSSEN
TEVERGEEFS
VISINDUSTRIE
ZELFMEDELIJDEN
ZEVENENDERTIG
ZORGELIJK

De
Merckthoeve
Uw feest is ons visitekaartje!

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN HET LICHAAM

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur
deze naar de redactie (Wijkblad Rond ’t Hofke,
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons
emailadres: rondhethofke@gmail.com).
De oplossing van deze puzzel dient vóór 25 februari
2020 in het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede
oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar
50

is gesteld door Jumbo Pagelaan Eindhoven.
De oplossing van Januari is ’Zwitserland’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Leo Kantelberg,
Daalakkersweg 24
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de
prijs kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

Oude Urkhovenseweg 4, 5641 JB Eindhoven
Telefoon: 040-281 70 20
Mobiel: 06 16 57 18 51
Email: ronjavandermeulen@gmail.com

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje
Een behandeling in mijn salon staat synoniem
voor rust en verzorging van lichaam en geest.
In een ontspannen omgeving waar persoonlijke
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.
✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔ acné specialisatie/vergoeding via
zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven
Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

RICHARD TAPPEL
Ministerlaan 2-a | 5631 NC Eindhoven
T +31 (0) 40 281 41 50 | E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

