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Wij bellen toch niet aan

Lees wat niet doorgaat

Nieuwe lay-out opzet

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

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

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
Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper
Het adres voor al uw rookwaren
Tongelresestraat 144 • Tel. 040 243 18 43
Email: renata@tabaktiefnet.nl

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078
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van de Redactie
In China moesten ze alle zeilen
bijzetten. We hadden er dus wel al
van gehoord toen het eind februari
in ons land een rol ging spelen.
Hoe groot de impact zou zijn en
hoe een en ander zou verlopen,
was koffiedik kijken. U begrijpt al
waar het over gaat, ja, het Coronavirus. Dat virus dat nog steeds ons
leven bepaalt.
Ingrijpende regels moeten ons
door deze moeilijke tijd heen
helpen. Geen bijeenkomsten van
grote groepen mensen, indien
mogelijk thuis werken en thuisblijven en wat heel belangrijk is:
1½m. afstand houden!!! Horeca
moet sluiten, scholen gaan dicht.
We krijgen van de Minister-President nog een goede raad mee:
“Let een beetje op elkaar! Ik reken
op u!”
Hoe het is als u dit leest weten wij
niet, het kan met de dag veranderen. Waarschijnlijk zijn we nog
steeds aangewezen op ons huis,
onze straat en onze wijk. Wat we
wel ervaren is, dat er plots heel
veel mensen klaar staan om hun
medemens te helpen. Het is fantastisch en hartverwarmend om te
zien hoe we elkaar weten te
vinden, van groot tot klein!
We maken de kinderen blij, zetten
een knuffel voor het raam, als ze

een ommetje maken door de buurt
kunnen ze beren spotten: berenjacht is geboren.
Zomaar opeens ligt er een briefje
in de brievenbus, het is van een
clubje dat hulp aanbiedt: ”Laat ons
weten wat we voor u kunnen
doen.”
Vooral risicogroepen worden in de
gaten gehouden. Bij ouderen gaat
geregeld de telefoon: “Ik ga naar
de super, heb je iets nodig?”
De schooljeugd werkt thuis. De
leraren hebben in korte tijd een
heel programma voor hen klaargemaakt zodat zij thuis op de laptop
kunnen werken. Door dat alles is
het online onderwijs in een ware
stroomversnelling gekomen.
Dit virus is onze gemeenschappelijke vijand, het is een bijzondere
vijand, een vijand die verbindt. Er
zijn zo goed als geen tegenstellingen meer, er wordt weer
gegroet.
Hoelang gaat het nog duren? We
weten het niet. Eens komt er een
einde aan deze bizarre toestand.
Laten we dan dat warme, gezellige,
positieve en die verbindende factor
levend houden. Dan heeft dat virus
ondanks alle verdriet, angst en zorg
toch ook veel goeds gebracht.
Veel leesplezier.

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:
Lezersfoto’s van de Tongelrese natuur

Foto: Hans van de Kimmenade
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Bergen Taxi eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
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

& traditie

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

van de Redactievoorzitter

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat
het wijkblad sinds kort een verandering heeft ondergaan. Nadat onze
vorige lay-out medewerker had
aangegeven te stoppen met het
lay-out werk zijn we op zoek gegaan
naar een opvolger. We hebben sinds
kort een duo dat de opmaak van het
wijkblad gaat verzorgen. In het
volgende nummer zal het team
voorgesteld worden.
Deze verandering heeft ook geleid tot
wat opstartperikelen. De puzzel in het
maartnummer is daar een goed
voorbeeld van. Gelukkig hebben onze
lezers zich hierdoor niet laten
afschrikken, want we hebben vele
goede oplossingen binnengekregen.
Wij hopen dat deze opstartproblemen
over een paar maanden tot het
verleden behoren.
In dit nummer staat de laatste
Vogelrijmelarij. Huub Sanders heeft

ons in de afgelopen jaren maandelijks
verrast met leuke rijmpjes. Helaas is
Huub vorig jaar overleden en zijn
voorraad is nu opgedroogd. Suggesties
over wat ervoor in de plaats zou
moeten komen zijn van harte welkom.
Stuur deze naar ons redactieadres en
wij gaan kijken hoe we hier invulling
aan kunnen geven.
De situatie rondom het coronavirus
heeft ook impact op ons wijkblad. De
komende nummers zijn misschien
minder dik dan u gewend bent. En
zoals u in dit nummer kunt lezen gaan
een aantal evenementen niet door. Er
zijn echter ook positieve zaken te
melden zoals de oproep van Brandon
in dit nummer om te helpen bij het
boodschappen doen. Juist in deze tijd
moeten we er voor elkaar zijn. Welke
initiatieven heeft u als lezer, adverteerder, schoolkracht of in een andere
hoedanigheid opgestart om anderen
te helpen in deze crisistijd? Laat het

ons weten en misschien plaatsen we
dit wel in het volgende nummer.
Tot slot nog iets over de verbouwing
van Lidl. Marianne Jonker heeft u in
het verleden maandelijks op de
hoogte gehouden van de voortgang
van deze verbouwing. Helaas kreeg zij
weinig medewerking van Lidl en heeft
zij besloten om te stoppen met het
schrijven hierover. Ik heb navraag
gedaan bij de persvoorlichting van
Lidl, maar die hebben niet gereageerd
op mijn vraag waarom wij zo weinig
medewerking krijgen. Jammer, want
het is ook in hun voordeel dat onze
lezers weten wanneer de winkel in ’t
Karregat weer open gaat. Wij
proberen u toch op de hoogte te
houden via Alexander van der Dussen
die de foto’s maakt en schrijft wat hij
ziet en wat hij uit diverse bronnen ter
plekke te horen krijgt.
Veel leesplezier toegewenst!

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †

De Kolibrie
Hij houdt niet zo van Franse kaas
Geen Paturain of Petit Query
Het is jammer maar helaas
Hij lust alleen maar Koli-brie.
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de wisselpen door
Maria Theelen

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.

Ofschoon niet geboren in Tongelre maar in Gerwen,
ben ik al meer dan 42 jaar inwoonster
van oud-Tongelre.
Dat sinds mijn huwelijk met Paul. Korte tijd woonden we in
een van de flats aan de Vuurvlinderstraat en na die tijd in
de Monarchstraat. Daar zijn ook onze kinderen Jeroen en
Mirjam geboren. Allebei hebben ze op de toen nog
protestantse school De Boog gezeten. En ook allebei zijn ze
van jongs af aan lid geweest van Scouting Doornakkers,
Jeroen ook een hele tijd als leider.
We hebben het geluk dat ze allebei al lang samenwonen in
Eindhoven, zodat ik er vaak op de fiets naar toe kan.
En ook allebei hebben ze een zoontje, Jeroen en Tara

velden langs de Loostraat oranje zijn vanwege het spuiten
met Roundup of bedekt met wit plastic).
Het is wel zo dat sinds de kleinkinderen onze frequentie
minder geworden is, want met een peutertje of met de
kinderwagen lopen langs Loostraat en Molendijk is veel te
gevaarlijk omdat er veel en hard gereden wordt.
Een activiteit waar Paul geen deel aan heeft,
is mijn vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland.
Dat doe ik al 18 jaar en als ik het niet zinvol zou vinden, had
ik het natuurlijk niet zo lang vol gehouden.

hopelijk twee als u dit leest.
Omdat ze lekker dichtbij wonen, past Paul met plezier vaak
op. Een aantal mensen uit de buurt kent ons vast, omdat ze
ons al een jaar of tien zien lopen met grijpstok en tas om
het zwerfvuil op te rapen, vooral in het mooie buitengebied
van Tongelre (wat soms een tikkeltje minder mooi is als de

Daarom vind ik het leuk om daar iets over te vertellen.
Ons regionale kantoor staat toevallig ook in Tongelre, dat is
mijn “thuisbasis”.
Als mensen horen over Slachtofferhulp denken ze vaak aan
rampen, bijvoorbeeld grote verkeersongelukken of onze
inzet bij de MH17 ramp. Of anderzijds, dat wij “een
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schouder bieden om op uit te huilen”. Die spreekwoordelijke schouder bieden wij wel, maar we doen nog veel meer.
In principe is Slachtofferhulp Nederland bedoeld voor
mensen die slachtoffer geworden zijn van een misdrijf of
een verkeersongeluk. Als iemand aangifte gedaan heeft bij
de politie, stuurt de politie de gegevens rechtstreeks naar
ons toe. Wij bellen dan met de vraag of iemand van ons
hulpaanbod gebruik wil maken.
Behalve die spreekwoordelijke schouder die veel mensen
goed doet om tegen een onafhankelijk mens hun verhaal te
kunnen doen, helpen we hen ook om de weg te vinden in
regelingen en instanties in de steeds ingewikkelder
wordende maatschappij. Daarnaast hebben we een
juridische afdeling, die helpt met het verhalen van de
schade als de verdachte veroordeeld wordt.
Mensen die niet door de politie naar ons verwezen worden,
kunnen in sommige gevallen ook rechtstreeks contact
opnemen met onze servicelijn 0900-0101.
Omdat er helaas altijd nare dingen blijven gebeuren,
hebben we altijd werk genoeg dus ook altijd ruimte voor
nieuwe vrijwilligers.
Omdat wij voor de hulp die wij bieden niet betaald worden
maar wel professionele diensten bieden, zijn er wel
kenmerken van belang om vrijwilliger bij ons te worden.
Zoals functioneren op HBO-niveau omdat je je nogal wat
rechts- en wetskennis eigen moet maken, je moet
vertrouwd zijn met omgaan met de computer en er geen
hekel aan hebben. En als persoon moet je een stabiel mens
zijn wat enerzijds gemakkelijk contact kan leggen en zich
goed in mensen kan verplaatsen, maar anderzijds alle
problemen niet mee naar huis neemt.

Om het werk te kunnen doen krijg je een uitgebreide
training en een inwerkperiode met een mentor en daarna
allerlei nieuwe trainingen over methodieken en onderwerpen.
Dus als je enthousiast wordt om je steentje bij te dragen: je
kunt solliciteren via onze website www.slachtofferhulp.nl.
Dat was mijn vrijwilligerswerk in Tongelre wat mij ook zin
geeft in mijn leven. Het is fijn als je mensen kunt helpen om
na een nare gebeurtenis de draad van hun leven weer op te
pakken.
Waar ik echter ook blij van word, is dat als ik door Tongelre
fiets, er regelmatig mensen naar mij zwaaien. Zo voel ik mij
echt in Tongelre wonen.
Iemand die in Tongelre geboren is, is Mariëtte Richter-van
Soerland. Aan haar geef ik de wisselpen door en zij gaat
jeugdherinneringen ophalen.

Hulp met boodschappen

Oppas/bijles

Op dit moment is het voor ouderen niet
veilig om boodschappen te doen. Daarom
wil ik ze een handje helpen.
Mijn naam is Brandon. Ik ben 14 jaar oud en
ik zou veel boodschappen voor u kunnen
doen, behalve alcoholische drank en tabak.
Kent u of bent u iemand die hulp nodig
heeft? Dan kunt u mij mobiel bereiken op
06-22366831 of per mail op brandonsheridan52@gmail.com.

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
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
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

erz
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Eve

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

Namens de
werkgroep
Beste lezers,
In ons maartnummer hebben wij
aangekondigd, dat onze bezorgers in april bij u langskomen voor een vrijwillige
bijdrage om ons Wijkblad financieel te steunen.
Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt en we allen in grote onzekerheid
leven, vinden wij dit niet gepast. De prioriteiten liggen nu bij de gezondheid van
eenieder. Daarom hebben wij besloten om de actie uit te stellen naar een later
tijdstip in dit jaar. Wanneer dit zal zijn laten wij uiteraard op tijd aan u weten.
Mocht u ons voor die tijd alvast een financieel steuntje in de rug willen geven dan
kunt u dit doen op ons bankrekeningnummer dat in het colofon vermeld staat.
In de tussentijd zullen wij er alles aan doen om te proberen ons wijkblad bij u op de
normale manier te blijven bezorgen.
Wij wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Laten we met z’n allen
goed op elkaar letten en er zoveel mogelijk voor elkaar proberen te zijn. Gelukkig is
de saamhorigheid in ons mooie Tongelre altijd al groot geweest en zijn we samen tot
veel in staat.
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers
• (Decor) radiatoren • Sanitair
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden
Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven
(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl
Informeer naar onze voordelige tarieven!

Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Tongelrese
Natuurwijzer
Nu de lente is aangebroken en de sloten
weer vol water staan zorgt het virus ondertussen voor een ontwrichte samenleving,
schonere lucht door minder verkeer, en een
verstilling in de stad. Waar gaat het naar toe?
Hou je goed en help elkaar waar je kan!
De natuur gaat onverstoorbaar door! Geen winter
betekende al vroeg jong leven zoals bosuiltjes in het
kasteelbos van het Wasven.
In de vroege avond van 4 maart tijdens het verzorgen
van de schapen, hoorde ik voor het eerst de bedelroep
van drie jonge uiltjes.
Dat is een maandje eerder dan in 2019.
Uiteindelijk hebben we er overdag nog maar twee
gespot want door de nattigheid is de zwakste blijkbaar
toch bezweken.

invloed en wanneer is het natuur en wanneer niet?
De natuur in ons land is door de eeuwen heen in ieder
geval behoorlijk gecultiveerd door landbouw, verstedelijking en door allerlei infrastructuren.
Wat we over hebben moeten we eigenlijk als
‘cultuur-natuur’ beschouwen.
En als natuurliefhebber kun je, als je dat zou willen,
gerust een keer meehelpen in die cultuur-natuur met
onderhoudswerkzaamheden in je eigen leefomgeving,
lekker in de buitenlucht. Je kunt je bij het Brabants
Landschap, Staatsbosbeheer, maar ook dichterbij huis,

Foto: Erik de Beer

Foto: Rick Kuijten

En moeder uil hield haar kroost van een afstandje in de
gaten, terwijl verschillende fotografen vanuit het hele
land, vanaf de grond, een kiekje van het gezin
kwamen maken.
Er is door Evert zelfs in het donker een film gemaakt,
waar een ouder uil voedsel brengt naar het jong. Dat
filmpje werd ingestuurd naar ‘Vroege Vogels’ voor de
rubriek: Zelf geschoten.

namelijk bij de natuurwerkgroep van Het Wasven/
Tongelre aanmelden om te helpen. Het is goed voor
lichaam en geest en het is altijd gezellig om samen aan
een natuurklus te werken.
Voor de insecten/vlindertuin bij de Wasvenboerderij
ben ik nog altijd op zoek naar een vast clubje vrijwilligers die het leuk vinden om in dit stukje tuinonderhoud te verrichten, met als doel het lokken van
verschillende vlinders, bijensoorten en andere insecten.
En als er dan weer een nieuw soort vlinder of ander
bijzonder insect opduikt in dit stukje tuin, is dat een
geweldige opsteker, want daar doe je het voor.
Voldoening!
Heb je interesse? Laat het me weten.
natuurwerkgroep@wasven.nl
Met groengroet en hou je goed allemaal!
Kees van Grevenbroek.

Werken aan een mooiere omgeving

Groen is belangrijk voor het welzijn van de mens en de
natuur in zijn geheel is belangrijk voor alle levende
organismen. Je kunt je soms afvragen of we nog echte
natuur hebben in Nederland? Wat heeft de mens voor
11

Gezocht! Weekend-/vakantiepleeggezin voor Lana
Er zijn nog steeds te veel kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Nieuwe pleegouders
blijven daarom hard nodig. Zo ook voor Lana* (16). Voor Lana is Combinatie Jeugdzorg op zoek naar een
weekend-/vakantiepleeggezin in Eindhoven waar zij een tot twee keer in de maand een weekend mag
logeren en in overleg tijdens de vakanties.

Pleegzorginformatieavond in Eindhoven

Tijdens de pleegzorginformatieavond van Combinatie
Jeugdzorg komt haar profiel uitgebreid aan bod. Dat is op
donderdag 12 maart, van 20.00 tot 22.00 uur op Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Op deze avond worden alle kanten
van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht
en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de
eigen ervaringen. Aanmelden hiervoor kan via 040 245
1945 of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl.

Lana

Lana woont samen met haar vader, broertje en zusje in
Eindhoven. Haar vader staat alleen voor de opvoeding en
heeft geen sociaal netwerk waar hij op terug kan vallen.
Hij probeert alle zeilen bij te zetten maar is momenteel
zwaar overbelast. Om zowel vader als de kinderen te
ondersteunen is in onderling overleg besloten om
weekend-/vakantiepleegzorg in te zetten.
Lana is een vrolijke creatieve 16-jarige tienermeid. Ze is dol op dieren, houdt van schrijven, tekenen en
koken. Ze is muzikaal, zingt en speelt graag gitaar. Op school doet ze het goed en ze heeft in het
weekend een bijbaantje.

Wat voor gezin zoeken ze?

Voor Lana zoekt Combinatie Jeugdzorg een pleeggezin in de omgeving van Eindhoven waar ze een tot
twee keer per maand een weekend mag logeren en in overleg tijdens vakanties. Een gezin dat haar
stimuleert in haar creativiteit en haar laat zien waar ze goed in is. Dat duidelijk en consistent is, grenzen
en regels stelt en echt aandacht heeft voor haar.

Meer informatie

Kun je iets voor Lana betekenen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar kgw@combinatiejeugdzorg.nl of bezoek vrijblijvend de pleegzorginformatieavond op donderdag 12 maart in Eindhoven.
*Om privacy redenen zijn de naam en de foto van dit meisje niet haar echte naam en beeltenis. Lana en haar vader hebben
toestemming gegeven om deze oproep te plaatsen.
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Ouderen lopen geld
mis door moeite met
digitaal communiceren
De bibliotheek helpt
ouderen op weg
De helft van het aantal gepensioneerden dat
recht heeft op een aanvullende AOW-uitkering ontvangt die
niet. Een belangrijke
reden is dat een deel
van deze ouderen niet
goed digitaal
communiceert met de
overheid. Dit was de
afgelopen tijd in de
media te lezen. De
bibliotheek zorgt voor
ondersteuning met de
praktische cursus
Digisterker.
Tienduizenden
ouderen ontvangen
nu te weinig geld om
van rond te komen.
Ze weten niet goed
hoe ze online hun
zaken moeten regelen of zijn onzeker over
veilig internetgebruik. De Bibliotheek
Eindhoven biedt een oplossing, namelijk de
cursus Digisterker. Ouderen leren in deze
cursus het digitaal communiceren met de
overheid onder de knie te krijgen.
In vier bijeenkomsten wordt duidelijk hoe je
gebruik kunt maken van digitale (overheids-)

diensten. Onder andere de gemeente, het
UWV en de Belastingdienst komen aan bod.
De cursus is bedoeld voor mensen die al een
beetje met internet kunnen omgaan. Nog
geen ervaring met computers en internet?
Dan is het verstandig om eerst de cursus
Klik&Tik te volgen.
Lizette Sanders, leider van de cursus geeft
aan: ‘Cursisten worden zekerder, krijgen
meer zelfvertrouwen en zijn minder bang
om iets fout te doen als ze bijvoorbeeld
ergens moeten inloggen met hun DigiD’.

Praktische informatie

De cursus Digisterker is op dinsdag 7 april,
14 april, 21 april en 28 april van 14.00 16.00 uur bij Digitolk Woensel, Wijkcentrum
de Werf, van der Werffstraat 14, Eindhoven.
De cursus kost €25,-, inclusief het
cursusboek.
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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

KOOP IN DEZE MOEILIJKE TIJD EEN

cadeaubon!

Lieve klanten,
Nu we tijdelijk gesloten zijn vanwege coronatijd,
hebben we een cadeaubon actie!
Hoe leuk is het om bijvoorbeeld een vriendin, vriend, moeder, tante
of buurvrouw superblij te kunnen maken met een cadeaubon.
Omdat ze jarig zijn en je nu niet kan komen.
Omdat je ze heel erg mist. Voor een hart onder de riem
te steken, of gewoon voor jezelf, dat kan natuurlijk ook.
Zoveel redenen om deze mooie bon cadeau te geven.
Koop nu een cadeaubon, want deze levert je best een hoop
voordeel op. Dus een win-win actie!
Bijvoorbeeld: koop een bon van 1 30, en betaal slechts 1 25.
Wil je gebruik maken van deze actie stuur een mail naar
theravangriensven@gmail.com of sms naar 06-46 03 62 08.
Kijk voor de gehele actie op www.vanderheijdenkappers.nl

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

24/7
ON-LINE
AFSPRA
AK
VIA
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Verenigingen
Aan het woord
‘Bij scouting is iedereen je vriend’
Milou: ‘De enthousiaste verhalen van mijn oudere zus over
Alle staf-, stichting- en bestuursleden
spellen, verkleden en uitdagende dingen die je normaal
binnen Scouting Doornakkers zijn het
gesproken niet doet vond ik altijd leuk om aan te horen.
met elkaar eens dat scouting vanuit
Daarom ben ik, toen ik 8 jaar was, op scouting gegaan. Ik
allerlei opzichten top is en zouden het
iedereen aanbevelen. Maar wat vinden hoopte dat ik zou leren knopen en vuur maken en dat kan ik
nu ook!’.
onze leden? Nou, daar kwam ik achter
door middel van een kort interview met
Yalissa (12 jaar oud) en Milou (13 jaar
oud) die nu allebei bij de Gidsen zitten.

Hoe oud was je toen je op scouting ging en welke
verwachtingen had je?

Wat is je leukste herinnering tot nu toe?

Yalissa: ‘Ik was 7 jaar toen ik naar de open dag van

een parcours over dennenappels gelopen, waarbij ik vies
werd gemaakt. Dat was heel leuk!’
Milou: ‘Ik ben eens in de Dommel gevallen toen ik
probeerde in een hangmat te gaan liggen’.

scouting kwam. Ik had nog geen hobby en was benieuwd
naar scouting. Het brood bakken bij het vuurtje en de
spelletjes vond ik zo leuk, dat ik graag op scouting wilde. Ik
verwachtte dat het gezellig zou zijn en we veel lol zouden
gaan maken. Deze verwachting is zéker uitgekomen. In het
begin was het even wennen, want ik kende maar één
kindje. Maar al snel had ik het leuk met alle kinderen van de
Esta’s’.

Yalissa: ‘Tijdens mijn laatste zomerkamp bij de Esta’s heb ik
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Wat is je favoriete activiteit?
Yalissa: ‘Koken vind ik het allerleukste om te doen. Dit

deed ik thuis al graag. Op scouting ben ik er nog beter in
geworden. Verder vind ik spellen als ‘Wie is de Mol’ ook
leuk. Eigenlijk alles wel, behalve opruimen’.
Milou: ‘Ik vind spellen als Cluedo erg leuk of andere
spellen waarbij je door middel van aanwijzingen de
oplossing kan bedenken’.

Wat heb je al geleerd?
Yalissa: ‘Hoe ik een gasslang op een gasfornuis kan

Deel je je verhalen over scouting wel eens met
vriendjes of vriendinnetjes of hou je ze uit
schaamte voor je?
Yalissa: ‘Nee, ik schaam me helemaal niet voor scouting

en er wordt zelfs in de klas door meerdere kindjes over
gesproken, die ook bij scouting zitten. We wisselen dan uit
wat we gedaan hebben’.
Milou: ‘Ik ken meerdere kinderen die op scouting zitten
en als ze er toevallig over spreken dan vertel ik er ook over.
Ik schaam me er niet voor’.

aansluiten en dat het altijd belangrijk is om een bak water
bij het kampvuur te hebben staan, om veilig met vuur om
te gaan’.
Milou: ‘Hoe met touw en hout een keuken te pionieren,
vuur te maken, te koken en dat hierbij samenwerken heel
belangrijk is. Ik heb geleerd dat je elkaar nodig hebt om
dingen voor elkaar te krijgen en dat als je niet goed
communiceert, dit mis gaat. Taken moet je goed verdelen,
maar je moet ook zeker elkaar helpen als dingen niet
lukken of als je al klaar bent met je eigen taak’.

Waarom zou je andere kinderen scouting
aanbevelen?
Yalissa: ‘Omdat het bij scouting altijd gezellig is. Je hebt

Wat hoop je nog te gaan doen wanneer je wat
ouder bent?
Yalissa: ‘Ik zou graag nog eens in de bergen klimmen!’.
Milou: ‘Ik zou graag op boomhuttenweekend gaan,

Denise van Galen

veel lol met elkaar, je doet leuke spelletjes en de stafleden
zijn leuk’.
Milou: ‘Als je het moeilijk vindt vriendjes te maken,
bijvoorbeeld op school, dan is scouting een plek waar dat
makkelijker gaat. De sfeer is goed, iedereen is er welkom.
Je raakt goed met elkaar bevriend. Eigenlijk is bij scouting
iedereen je vriend en daarom zou ik het aanbevelen’.

waarbij we onze eigen boomhut maken en hierin slapen!’.

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

Het is alweer eind april
en onze knollen zouden
nu de grond in moeten,
maar ook bij ons gooit
het virus roet in het eten.
Maar oké wij moeten ook niet
zeuren, onze broodwinning hangt
er niet vanaf. Toch hopen wij dat
we uiterlijk in de tweede week
van mei onze knollen kunnen
planten. Maar ook wij zullen
alle richtlijnen van de overheid in
acht nemen. Ik hoop dat we toch
veel mensen in de maand
augustus en september
kunnen opvrolijken met mooie
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kleurrijke dahlia’s.
Alle leden van de dahliaclub
wensen iedereen veel sterkte in
deze onzekere tijd.
Maar onthoud … na regen

komt zonneschijn.
Bestuur dahliaclub
St. Martinus

ALS ER WEER GEVOETBALD WORDT
Dit keer geen laatste bericht
over het 100-jarig jubileum van
RKVV Tongelre; simpelweg
omdat het Coronavirus een 1-0
voorsprong heeft genomen.
De afgelopen maand is het leven van
een ieder drastisch veranderd, wat
heeft geresulteerd in een nieuwe
wereld waarin er nog maar weinig
mogelijk is wat betreft sociale en
sportieve bijeenkomsten.
Ook de belangrijkste bijzaak in de
wereld, het voetbal, lijdt enorm onder
de ontstane omstandigheden. Sportvelden liggen er leeg en verlaten bij.
Geen prettig gezicht voor de honderdduizenden beoefenaars die gekluisterd
aan de TV de ontwikkelingen volgen en
afhankelijk zijn geworden van wedstrijdherhalingen van toen er nog wel
gevoetbald werd.
Maar dit alles valt helaas in het niet bij
dit dodelijke virus, dat enorme aantallen
slachtoffers eist en waarbij geen enkel
land wordt gespaard. We moeten het

allemaal uitzitten en er vanuit gaan dat
FC Corona uiteindelijk met ruime cijfers
wordt verslagen.
En het RKVV Tongelre jubileum zal
OPGESCHOVEN worden, waarschijnlijk
tot aan het begin van het nieuwe
seizoen, maar wanneer precies is nu
nog niet in te schatten. Voorlopig zullen
we het even moeten doen met een
troostende uitspraak van Johan Cruijff:

“Je kunt ook goed spelen zonder een bal
te raken.”
En voor alle mensen die ondertussen
persoonlijk getroffen zijn:
VEEL STERKTE EN RKVV TONGELRE
LEEFT MET U MEE!

We’ll meet again!
Peter Laurier

BRADERIE ’T HOFKE
AFGELAST.
Helaas hebben ook wij moeten besluiten
om de braderie op ’t Hofke geen doorgang
te laten vinden.
Hoewel 1 juni nog redelijk ver weg is lijkt
het ons verstandiger nu reeds de knoop
door te hakken. Op de eerste plaats om
duidelijkheid te geven aan de mensen die
ingeschreven hadden en voor ons, om
onnodige kosten te maken en veel werk te
verzetten voor een evenement dat zeer
waarschijnlijk niet door kan gaan.
Mocht het zo zijn dat het tegen de
verwachting in sneller beter gaat met het
bestrijden van het virus en evenementen
weer zijn toegestaan, dan zullen wij hierop
direct reageren .
Scouting St. Frans

I.v.m. nieuwe
maatregelen van het kabinet
gaat het Koningschieten van
het St. Martinusgilde op 3
mei NIET door
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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
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856
pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Foto’s uit
Tongelre

Foto’s door: Ingrid van den heuvel
en Marianne Kommers
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Zorgeloos op vakantie!

Fitness voor iedereen

• Niet duurder dan zelf
boeken via internet of
een ander reisburo!
• Heeft u zelf uw vakantie
gevonden? Boek deze
voor dezelfde prijs bij
LucilleReizen! Ik neem
alle zorg uit handen.
Hiervoor betaalt u niets!

Strandvakant
ie,
stedentrip,
rondreis, loss
e
tickets of een
cruise,
al uw reiswen
sen
kunnen vervul
d
worden!

• Oók bij TUI, Corendon,
De Jong Intra, FTI
en álle bekende
aanbieders; mijn
persoonlijke service
krijgt u er gratis bij!

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven
06 41 15 30 66
lucillereizen@mijnreiskennis.nl
lucillereizen.nl
Lucille - Mijn ReisKennis
Aangesloten bij:

•
•
•

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

de Tongelrese
Keuken
Tartaar van tomaat, mozzarella en gedroogde abrikoos
Nodig voor 6 personen

Bereiding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

•
•
•
•
•

2 el olie
500 gram kipfilet
3 uien
250 gram champignons
1 tl sambal
1 bakje boemboe voor nasi
6 el ketjap
6 el tomatenketchup
6 el azijn
1 kippenbouillonblokje
6 el pindakaas
scheutje ( kokos)melk om de saus
dunner te maken
rijst
perzik uit blik
1 komkommer
kroepoek
pakje gebakken uitjes

2.
3.
4.
5.
6.

Snijd de kipfilet in blokjes, snipper de uien en snijd de champignons
in plakjes.
Bak de kipfilet aan in de olie, voeg de uien en het pakje boemboe
toe.
Voeg ververvolgens de ketjap, azijn, sambal, tomatenketchup,
pindakaas, bouillonblokje en de champignons toe.
Roer het geheel goed door en voeg, als je de saus dunner wil maken,
wat (kokos)melk toe.
Laat de saus 10-20 minuten pruttelen.
Kook in de tussentijd de rijst volgens de verpakking en snijd de
komkommer in plakjes en laat de perziken uitlekken.

Serveer de kip met de rijst, samen met de bijgerechten.
Geniet er van en eet smakelijk

Clasine en Jack

Clasine en Jack

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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Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

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

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!

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

...even naar Primera

Wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
Tijdelijke totale sluiting ’t Oude Raadhuis in verband met coronavirus
Door de aanhoudende gevolgen van het coronavirus zullen ALLE activiteiten van ’t Oude Raadhuis
tot 1 juni niet doorgaan. Wij volgen hiermee de
landelijke richtlijnen.
Dit betreft zowel alle activiteiten die wij als
wijkcentrum zelf organiseren, alsmede alle
activiteiten die door anderen bij ons georganiseerd worden.
Het wijkcentrum zal dus compleet gesloten zijn.
Voor vragen en opmerkingen kunt u bij voorkeur
terecht via ons mailadres: raadhuis@on.nl.
Telefonisch zijn wij zeer beperkt (op werkdagen
tussen 10 en 12 uur) bereikbaar. Dit is een
doorgeschakelde lijn, waar u bij iemand van ’t
Oude Raadhuis terecht komt.
Vanaf deze toch minder persoonlijke plek als u
van ons gewend bent, willen we al onze

vrijwilligers en bezoekers veel sterkte wensen in
deze moeilijke tijd. In zo’n tijd zijn we eigenlijk
gewend om ons wijkcentrum open te stellen om
elkaar even te kunnen zien onder het genot van
een kop koffie of iets sterkers. Maar dat kan in
deze situatie natuurlijk niet.
Op het publicatiebord naast ’t Oude Raadhuis,
op de website en natuurlijk via wijkblad Rond ’t
Hofke zullen we u op de hoogte houden van
eventuele vroegtijdige veranderingen. In ieder
geval zullen wij een update in het volgende
nummer van Rond ’t Hofke plaatsen.
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel!
Bestuur ’t Oude Raadhuis.

Avondwandelvierdaagse Tongelre 2020
Tot onze spijt moeten we de wandeltochten die gepland staan voor 12 t/m 15 mei
afblazen. Jammer maar begrijpelijk gezien de maatregelen van de regering in
verband met het Coronavirus In overleg met het bestuur van ‘t Oude Raadhuis
bekijken we of we later in dit jaar de Vierdaagse alsnog kunnen organiseren.
Wij zullen u op de hoogte houden via Rond ‘t Hofke
Blijf allemaal gezond en houd de wandelspieren in vorm.
Met wandelgroeten,
Marianne Kommers en Fransje Rovers.

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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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht

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

Graag willen wij iedereen via deze weg heel veel sterkte en gezondheid toewensen in deze bizarre tijd. We hopen dat iedereen zich
houdt aan de maatregelen die nu afgekondigd zijn en dat we daarna alles snel weer op kunnen starten. We hopen jullie dan ook weer
in goede gezond te mogen begroeten.
Met vriendelijke en gezonde groet,

Interesse om mee te doen met een van bovenstaande
activiteiten? Of wil je zelf een activiteit organiseren of
wil je vrijwilliger worden?

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.
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Speeltoestel in aanbouw!

Sinds vorig jaar
zomer zijn we op
zoek geweest naar
een speeltoestel.

In samenwerking met de
gemeente hebben we een
toestel gevonden dat stond
bij een pand van de
gemeente wat niet meer
gebruikt wordt. Hierdoor zou
het speeltoestel weggaan. Zo
hebben we gezorgd, in
overleg met de gemeente,
dat het toestel een tweede
leven kan krijgen bij Orka.
Het is gecontroleerd en
opnieuw geschilderd door
een van onze vrijwilligers, en
zal bij onze eerste muziekmiddag/kinderspeelmiddag
in gebruik genomen worden.

voor op
de kalender
Volgt weer in mei

Vrijwilliger
gezocht!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die affiniteit heeft
met boekhouden en dit samen met onze penningmeester op wil pakken. Dat kan door een mailtje te
sturen naar info@orkacentrum.nl of te bellen naar
06-53797337.

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

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

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

OPEN

!

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

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

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

Gratis parkeren

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

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

Vinted in
’t Vossenhol
Draag je het niet, geef het dan!
Aan ’t Vossenhol bijvoorbeeld. Wij helpen er mensen mee, die niet zo
profiteren van het economisch paradijs. Zijn die er dan? Meer dan je denkt.
Op dit moment hebben we vooral behoefte aan mannenkleding zoals
truien, jassen, sokken en ook slaapzakken. En hoewel we niet echt van een
winter kunnen spreken, is deze warme kleding van harte welkom bij de
thuis- en daklozen.
U kunt het afgeven in de Hageheldlaan op nummer 4 of bel even naar

06-55.82.30.39.
Alvast heel erg bedankt voor uw giften. We doen er
anderen een groot plezier mee.
Met vriendelijke groet, Mar Lommerse

Brugrenovatie
De voetgangersbrug over de Broekakkerseweg wordt voor renovatie op maandag 30 maart 2020 naar de
fabriek van leverancier Groot Lemmer getransporteerd. Daar worden de constructiedelen met houtrot en
andere schades, alsmede het brugdek vervangen. De brug zal afhankelijk van de schade 3 tot 5 weken niet te
gebruiken zijn. We kiezen voor deze snelle uitvoering, omdat door het Coronavirus scholen en kinderdagverblijven dicht zijn en er momenteel bij de leverancier capaciteit aanwezig is om dit uit te voeren. De brug stond
voor 2020 al op de planning voor groot onderhoud. Gedurende het onderhoud kan de Broekakkerseweg via de
aanwezige zebrapaden worden overgestoken.”
Bij de brug komen aan beide zijden gele informatieborden te staan met de tekst:
“brug afgesloten van week 13 t/m 17”.

Een vakantiehuis in
ZO Spanje.
Geachte vrienden, familie, buren
en buurtgenoten,
Wij zijn in maart 2019 in het
appartementencomplex in de van
Gorkumlaan komen wonen vanuit
Spanje. We zijn 73 en 76 jaar oud.
Op termijn willen we het huis in
Spanje wel verkopen. Het huis
staat een groot deel van het jaar
leeg. Dat is zonde, daarom willen
we het huis beschikbaar stellen
aan vrienden, familieleden en
kennissen. Ook aan buren en

buurtgenoten. Een volledig
gemeubileerd huis afstaan aan
derden is een kwestie van wederzijdsvertrouwen en een goed
contact en communicatie met de
eigenaar is onmisbaar voor een
zorgeloos en prettig verblijf.
Wellicht kunnen anderen ook
genieten, zoals wij genoten
hebben. We zijn
echter niet van plan dit huis met
winstbejag te verhuren. Omdat
daar kosten aan verbonden zijn,
willen we wel een kostendekkende
vergoeding vragen. De kosten
bedragen € 150/week exclusief de
kosten van elektriciteit, welke per

keer vooraf worden ingeschat. De
kosten van de eindschoonmaak
€60 eenmalig komen daar nog bij.
Mocht je belangstelling hebben
laat het ons dan weten, dan
kunnen we nog wat extra informatie verschaffen. Een verhaal en
fotos. Je bent welkom.
Een vacantiehuis in ZO Spanje
Henk en Carmen Rosendaal
hrosendaal@gmail.com
van Gorkumlaan
5641 WP EINDHOVEN.
Tel. 040 8800223 bij voorkeur
na 19:00 uur.
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Voortgang Project Lidl
We kunnen denk ik wel zeggen
dat we zijn aanbeland in de
afbouwfase. De laatste kozijnen
worden geplaatst. De diverse
installateurs hebben allerlei
leidingen en goten aan het
plafond gemonteerd in datgene
dat straks die nieuwe verbouwde Lidl zal zijn.
Ook het buitenterrein en dan
met name het parkeerterrein
krijgt verder vorm. De parkeervakken worden bestraat met
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klinkers en het rij-gedeelte
wordt geasfalteerd.
Het dak is bijna waterdicht en
de meeste paraplu’s zijn net
zoals bij het schoolgedeelte
met 2 kleuren beplating gesloten. Binnenkort zullen de eerste
technische apparaten worden
geplaatst.
Het vloeroppervlak van de
nieuwe Lidl is leeg en de
werklui zijn begonnen met de
smeervloer.

Om hiervoor de juiste hoogte te
hebben is onlangs de diepvries/
koelunit geplaatst.
De elektromonteurs zijn druk
aan het werk om alle kabels in
de kabelgoten te leggen, maar
andere leidingen en luchtkanalen worden ook meer en meer
zichtbaar. En niet alleen in het
winkelgedeelte maar ook in de
ruimtes achter de schermen.

momenten met
Hart, ziel en handen

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
door Wim van de Wiel
Geïnspireerd door Susan Blanco

En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht
vroeg door de ramen

Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren
gesloten, de meeste auto’s stonden aan de kant van
de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het
was zo surrealistisch... Iedereen wist wat er aan de
hand was

Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te
doen
Mensen kwamen alleen even buiten om
boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten… zelfs de kantoren, hotels,
restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen, de meeste
kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in
ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden
uitgesteld... Iedereen wist het

Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter
de rug
Februari was een hele onrustige maand geweest met
veel stormen en regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde
waarschuwen… En toen werd het Maart...

Maar de lente wist het niet en ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse
programma af.
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en
haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om
gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar

Lege straten

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds
lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug

Hamster

Bomen

hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was
ineens een bedreiging
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Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat
was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar
werd een streep door gezet en niemand wist
wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er
vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het
was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek… Toen werd de angst
pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge
maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten
dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie
was, niemand had dit verwacht... Iedereen wist wat
er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven
bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en
vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer
tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met
slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de
liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen
boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was,
deze mensen werden helden, ze werden meer
gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken
of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen
dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan
een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd
herontdekt.

Vlieger

Samen, handen ineen

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met
je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen
lieten hun fantasie de vrije loop en verveling
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telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze
konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om
te helpen in de zorg

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde
iets doen
Om 20:00 uur ‘s avonds gingen mensen uit allerlei
landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in
de zorg alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van
sociale contacten en misschien ook van ieders eigen
roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn,
dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte
niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen
háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen
uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had
positieve gevolgen

Hart
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van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid

Zondag 12 april		
Zondag 19 april		
Zondag 26 april		
Zondag 3 mei		
Zondag 10 mei		
Zondag 17 mei		

10.00 uur ds. Elbert Grosheide
10.00 uur ds. Elbert Grosheide
10.00 uur ds. Johan Beks		
10.00 uur ds. Gideon van Dam
10.00 uur ds. Elbert Grosheide
10.00 uur ds. Elbert Grosheide

Pasen
Jeugdkerk
Jeugdkerk

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Jeugdkerk elke tweede en vierde zondag van de maand.

Bij de diensten
Het kerkdienstenrooster is wel aangegeven maar vooruitzien is momenteel niet mogelijk. Zeker niet met het verbod
op samenkomsten. Het is vrijwel zeker dat de diensten niet fysiek in de Ontmoetingskerk worden gehouden.
Wanneer de diensten niet doorgaan zal zo mogelijk een overdenking online worden gezet op onze website op de
‘vieringen’ pagina:
https://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Je komt bij de overweging door de meditatie van de betreffende zondag aan te klikken.

De diensten die tot nu toe niet doorgingen

Bij het indienen van de kerkdienstenrooster in de vorige editie van Rond ’t Hofke hadden we niet kunnen
bedenken dat de vastentijd van 2020 zou worden gedomineerd door het vasten van de kerkdienst, door een
kerkdienstloze periode vanwege het zich verspreiden van het Coronavirus. Ten minste vier weken zonder
kerkdienst, zonder kerkelijke groepsactiviteiten, zonder elkaar te ontmoeten rond het Woord van God, zonder
samen avondmaal te vieren. Niemand had gedacht dat dit ooit zou gebeuren.
Gelukkig is er allerlei creativiteit. Diensten via internet, kerkdienstgemist.nl, live streams, meditaties op de
site, kleinschalige huiskamerdiensten, preeklezen. Dat helpt, maar is toch anders. Deze vastentijd kan voor elk
van ons tot bezinning leiden en antwoord geven op de vraag waarom we naar de kerkdienst gaan.
Daarbij is het nu nog onduidelijk hoe lang de periode van ‘sociale onthouding’ gaat duren.

Beroeping nieuwe predikant

Het is bijna 1,5 jaar geleden dat ds. Tineke Dronkert naar Zeist vertrok. In februari is een beroep uitgebracht
voor de vacature in wijkgemeente Zuid op dominee Tjalling Huisman uit Loppersum/de Maaren. Wij zijn heel
blij dat hij dit beroep heeft aangenomen en wij heten hem hartelijk welkom in onze gemeente. De bedoeling is
dat hij deze zomer naar Eindhoven komt.
In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we
steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.
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: J aap of Linda Stooker 040-2814734,
of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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Mini-pelgrimstocht 2020 - 17 mei 2020
Deze lente organiseert de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid
een korte wandeltocht van 0.5 dag (ca 10 km) in de
omgeving van de Ontmoetingskerk. We zochten vanuit
de Ontmoetingskerk paden die door een zo groen
mogelijke omgeving leiden. Dit resulteert in smalle
paden, soms onverhard, onder bomen, door boerenland
en cultuurlandschap. Natuurlijk zullen we regelmatig
een weg met autoverkeer moeten oversteken. Dat kan
in Tongelre niet vermeden worden. Rust en voldoening
bevorderen de ontmoeting, en geven ook ruimte voor
een stille tocht. Een uitdaging om dit op loopafstand van
de Ontmoetingskerk te vinden.
De tocht wordt georganiseerd op 17 mei 2020, een zondagmiddag. De wandeling start rond 11:30 bij de
Ontmoetingskerk, na de kerkdienst van 10.00 uur.
Onderweg wordt een zelf meegebrachte lunch genuttigd.

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

Openluchtmis Loostraat

Op de eerste zondag van de meimaand (dit jaar op 3 mei)
stond de openluchtmis bij het Kapelletje aan de Loostraat
weer traditioneel op de agenda. Door de coronacrisis en
alle maatregelen die genomen zijn door de overheid zult u
begrijpen dat deze viering dit jaar helaas niet kan doorgaan.
De werkgroep gaat zich nu richten op het volgend jaar en
hoopt u dan allen op zondag 2 mei 2021 in betere omstandigheden en in goede gezondheid te kunnen verwelkomen.
Overzicht diensten:
Diensten rondom Pasen
GEEN DIENSTEN IN DE KERKEN
Onderstaande vieringen zijn te zien via www.parochiesintjoris.nl, livestream via kerkomroep of via YouTube
9 April Witte Donderdag
10 April Goede Vrijdag
			
11 April Paaszaterdag
12 April Pasen 		
13 April 2de Paasdag

19.00 uur eucharistieviering
15.00 uur liturgie			
19.00 uur kruisweg
21.00 uur paaswake
11.00 uur eucharistieviering
18.00 uur eucharistieviering
11.00 uur eucharistieviering

Bij de bloemschikking:

In de stralende krans van deze schikking zien we
symbolisch het geheim van de opstanding weergegeven als de bloem in de knop.
Schoonheid die we verwachten en die zich met Pasen
openbaart

Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig praatje.
• Op dinsdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Na elke eucharistieviering kop koffie/thee en een gezellige babbel.

Uitvaarten:
Betsy Ploegmakers-Dobbelsteen 100 jaar
Harrie van den Nieuwenhof
74 jaar
Annet Pruijmboom
63 jaar
Huwelijk:
Tinus Klokgieter en Daisy Ooms
Verder zijn wij nog altijd op zoek naar een
medewerk(st)er hoofdzakelijk als hulp bij het
koffiedrinken op zondagmorgen
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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Hurkmans
Dakbedekking
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

Tongelre
Verleden en heden

‘t Hofke met links de Plankenopkamer en rechts bakkerij van Woensel
Foto: Uit de collectie van Tonny van den Boomen

De situatie van nu is bijna onherkenbaar
Foto: Paul Brans
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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

De treinen van Co Teijken
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rondom de
Wasvenboerderij
Het zijn onzekere tijden. De maatregelen rond het Coronavirus raken ons
allemaal. Ook bij het Wasven konden in de afgelopen weken veel
activiteiten niet doorgaan en wij verwachten dat dat ook in de komende
tijd nog het geval zal zijn. De onderstaande activiteiten zijn dus onder
voorbehoud, de kans is aanwezig dat ze niet kunnen doorgaan.
Check onze website en Facebook-pagina (@Wasven) voor actuele
informatie.
Corona en het Wasven

Uiteraard volgen we ook bij het Wasven
alle richtlijnen van de overheid en het
RIVM. Bij verkoudheid, hoesten of koorts
blijven we thuis, we vermijden grotere
groepen en we houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, in het belang van de
gezondheid van jezelf en van anderen.
Op het moment van schrijven is ons restaurant helaas gesloten. De winkel is nog
wel geopend, van dinsdag t/m zaterdag
van 9:30-13:00 uur. Je kunt er o.a. versgebakken biologisch brood krijgen, verse
groenten uit de eigen tuinderij, en natuurlijk ons gewone assortiment van koffie,
gebak, koekjes en andere lekkernijen.
De winkel is klein, dus houd rekening met
elkaar en houd afstand! En houd je ook
hier aan de richtlijnen: als je verkouden
bent, hoest of koorts hebt: blijf thuis!
In deze bijzondere periode is het extra
belangrijk om goed voor jezelf en de mensen om je heen te zorgen. Onze koks en
bakkers maken lekkere gezonde producten
waarvan je thuis heerlijk kunt genieten.
Kijk op onze website en Facebook-pagina
voor de aanbiedingen.
Het is niet ondenkbaar dat er in de tussentijd verdergaande maatregelen nodig
zijn geweest. Check dus onze website voor
actuele informatie.
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Planning activiteiten maart/april
Expositie: foto’s van Evi van der Kant

Tot en met 26 april Overloop

Natuurwerkochtend

18 april 09:30u De Schop

Natuurwerkochtend

2 mei 09:30u De Schop

Expositie: Getekend in was - de bij in
de ets (Grafiekgroep Nuenen)

9 mei t/m 28 juni Overloop

Natuurwerkochtend voor groot en klein
(onder voorbehoud)
Elke eerste en derde zaterdag van de
maand organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven de Natuurwerkochtend. Er zijn altijd volop leuke en
nuttige natuurklussen te doen rondom
de Wasvenboerderij!
Het zou geweldig zijn als je ook komt
helpen onze gezamenlijke leefomgeving nog mooier te maken. Natuurlijk
is gepaste kleding die bij het stoerdere
werk hoort gewenst.
Wie mee wil helpen, is van harte
welkom, we verzamelen bij de Schop.
Er wordt gewerkt van 9:30 uur tot
12:30 uur. In de pauzes is er koffie of
thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

Expositie “Getekend in was
– de bij in de ets” (onder
voorbehoud)

Op 9 mei opent op de Overloop van
de Wasvenboerderij een nieuwe
expositie, onder de titel ‘Getekend in
was - de bij in de ets’.
Groendomein het Wasven heeft de
Grafiekgroep Nuenen uitgenodigd om

een expositie samen te stellen, geïnspireerd op de bijen. De Grafiekgroep
bestaat al sinds de jaren tachtig en is
voortgekomen uit het opgeheven CAN in Het Klooster in
Nuenen.

Tegenwoordig werkt de groep iedere
dinsdag gezamenlijk in het hobbycentrum aldaar. Het gezamenlijk bezig zijn
met de grafische kunsten uitwisselen
van kennis en ervaring is het doel van
deze hechte en reeds lang bestaande
groep.
Groendomein het Wasven herbergt
een kleine imkerij waar biologische
honing wordt geproduceerd (de eerste
biologische stadshoning van Nederland). De imkerij is de aanleiding voor
de presentatie. De tentoonstelling
combineert natuur en cultuur, twee
belangrijke aspecten van het Wasven.
Iedere deelnemer van de groep heeft
een grafisch werk gemaakt met de
bijen als inspiratiebron. Daarnaast zijn
een aantal prenten te bewonderen die
natuur en landschap als uitgangspunt
hebben. De etstechniek is een druktechniek die reeds honderden jaren
bestaat en blijft verrassen door
voortdurende veranderingen in beeld
en techniek met steeds wisselende

zienswijzen.
Eerder dit jaar heeft de grafiekgroep
een tentoonstelling gerealiseerd in
woonzorgcentrum De Kronehoef
met werken waarin tekeningen van
dementerende bewoners als inspiratiebron dienden. Met deze expositie
zet de groep een lange traditie voort
van gezamenlijke publicaties en presentaties.
Let op: op dit moment is de Wasvenboerderij in verband met Coronamaatregelen gesloten. De expositie is
alleen te bezoeken tijdens openingstijden. Kijk op onze website voor actuele
informatie.
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
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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.

Hofstraat
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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
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gezond en Wel
Oefentherapie Cesar
•
•

Oefentherapie Cesar
Adem en Ontspanningstherapie methode Van
Dixhoorn
• Bekkenoefentherapie en Zwangerschapsbegeleiding
• Behandeling van slaapproblemen
• Craniosacraaltherapie
• Triggerpointbehandeling
• EMDR
				

Examenstress en faalangst

In deze tijd van het jaar melden zich met grotere
regelmaat jeugdigen bij mij aan in de praktijk die last
hebben van spanningen door het komend
eindexamen. Ook de voorafgaande schriftelijke
examens leveren al de nodige stress en faalangst.
Klachten waarmee studenten dan komen zijn:
misselijkheid, geen eetlust, angst te moeten
overgeven, hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie
(duizeligheid / hartkloppingen/flauwvallen), angst om
zich op school weer rot te gaan voelen, misselijkheid
in openbaar vervoer, slaapproblemen, oververmoeidheid, nachtelijke misselijkheid of buikpijn.
Dit is een typisch patroon van een overdosis aan de
stresshormonen adrenaline en cortisol. Door deze
twee hormonen maakt het lichaam zich klaar om in
de aanval te gaan, te vluchten of te bevriezen. Voor
dit vechten of vluchten is een volle maag of volle
darmen erg onhandig, dus zorgt je lijf ervoor dat
overbodige ballast wordt “afgevoerd”. Dit geeft
misselijkheid, buikpijn, overgeven of heel vaak naar
de WC moeten gaan. Maar in ieder geval voel je dat
je lichaam zijn eigen gang gaat, dat je de controle niet
meer hebt.
De vervelende lichamelijke ongemakken creëren al
snel een vicieuze cirkel van angst. De student gaat
denken: “als ik vannacht maar niet misselijk ben” of
“als ik op school maar niet weer zoveel hoofdpijn
krijg” waardoor de angst weer spanning maakt en
daardoor zal er juist sneller misselijkheid of hoofdpijn
gaan optreden.
De lichamelijke ongemakken en de faalangst zorgen

ervoor dat het schoolwerk wordt uitgesteld. Je denkt:
“nu lukt het me toch niet dus ik begin later wel”.
Gevolg: je voelt je ellendig door dat uitstellen en je
faalangst neemt toe. Faalangst is stress, dus je wordt
hier wellicht nog zieker en vermoeider van.
Wat ik studenten adviseer is grip terug te pakken op
jezelf door aan de slag te gaan met het leren in
combinatie met ontspanningsoefeningen en “eerste
hulp” oefeningen bij black-out momenten. Samen
met mij maken we een overzichtelijke en haalbare
planning voor (al) het schoolwerk, waarbij het
inplannen van pauzes en ontspannende dingen
onontbeerlijk is. We maken een aaneenschakeling
van leren-rust-leren-rust, waardoor de stress die
opkomt weer zal afnemen. Dit voorkomt ook dat je
almaar door zou blijven leren, soms wel tot voorbij
middernacht! Door deze gezondere aanpak kunnen
studenten al snel weer reëler denken. Doemdenken
en scenario denken helpen ECHT niet. Eerlijk denken
en bij de feiten blijven is een betere optie. Doordat
stilletjes aan het leren toch gaat lukken en de stress
afneemt, nemen de klachten ook af. Het zelfvertrouwen komt weer een beetje terug. Wanneer er
weer hoofdpijnvrije dagen zijn, de buik weer rustig is
en de nachten weer 8 uurtjes slaap leveren is het tij
gekeerd. De hersenen kunnen weer nuchter
nadenken en de ziekelijke stress is weg. Natuurlijk is
er een gezonde dosis stress nodig om goed te kunnen
presteren, echter niet in de hoeveelheden dat je er
ziek van wordt!!!!

De praktijk Marja Boerefijn
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo),
0402813463 0644109579
marja@cesar-tongelre.nl www.cesar-tongerle.nl
Oefentherapie Cesar
Adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
Bekkenoefentherapie en zwangerschapsbegeleiding
Behandeling van slaapproblemen
Craniosacraaltherapie
Triggerpointbehandeling
EMDR.
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Graffiti in de Berenkuil

Foto’s door: Jos Rovers
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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

gezond en Wel
Sarcopenie
Met het ouder worden treden er
belangrijke veranderingen op in
ons skelet, de spieren, het bot
en de gewrichten. Waar bij jong
volwassenen de spiermassa
gemiddeld 50% van het
lichaamsgewicht is, daalt dit bij
70- tot 80-jarigen tot 25%. Dit
verlies aan spiermassa wordt
sarcopenie genoemd en het is
sterk gerelateerd aan het verlies
van spierkracht en spierfunctie.
Bij het ouder worden neemt de zenuwgeleiding naar
de spieren af in snelheid, wat leidt tot verminderde
stabiliteit en coördinatie. Ook treedt er afbraak van
vooral snelle spiervezels plaats, waardoor de kracht
van spieren om samen te trekken afneemt. Dit zorgt
voor een afname van spierkracht. Het geheel kan
leiden tot een verhoogde kans op valpartijen. Bij
bijvoorbeeld een botbreuk door een val, neemt de
fysieke activiteit nóg verder af, waardoor het verlies
van spiermassa en spierkracht sneller verloopt.
Onze spieren nemen zo’n 80% van het totaal aan
glucose (bloedsuikers) op uit ons bloed. Minder
spiermassa geeft hierdoor problemen voor het
lichaam om suikers te verwerken. Sarcopenie
verhoogt daardoor de kans op het ontwikkelen van
ziektebeelden als diabetes type 2 en obesitas.
Effecten van krachttraining en conditietraining
Krachttraining bevordert de krachttoename en
verhoogt de spierkracht, zowel met specifieke
krachttoestellen als met vrije gewichten. De training
hoeft niet intens of vermoeiend te zijn, tenzij er

CONTACT
Fysio- en manuele therapie
Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven
Telefoon: 040-281 43 17
Email: info@fysiotherapietongelre.nl
Internet: www.fysiotherapietongelre.nl
Fitther E-mail: info@fitther.nl
Internet: www.fitther.nl

specifieke doelen worden nagestreefd. Krachttraining
zorgt ervoor dat de spieren efficiënt werken en dat ze
een aanzienlijke belasting aankunnen. Deze kracht
toename is merkbaar tijdens dagelijkse activiteiten,
die door regelmatig te trainen minder moeite kosten.
Bijkomend voordeel van krachttraining is het effect
op de mineraaldichtheid van het bot. Training
stimuleert indirect de aanmaak van botweefsel en
hierdoor worden botten sterker. Wetenschappelijk is
aangetoond dat krachttraining net zo effectief is als
cardiovasculaire training, waar het gaat om het
verlagen van het risico op hart- en vaatziekten,
diabetes en andere chronische ziekten. Cardiovasculaire training traint vooral de capaciteit en efficiëntie
van hart en vaten en verbetert de werking van het
hart-long-mechanisme (het cardiorespiratoire
systeem).
Voor het beste resultaat voor uw fitheid en
gezondheid adviseren wij u een combinatie te maken
van krachttraining en cardiovasculaire training. Heeft
u vragen,neem dan contact op met de fysiotherapeut. Deze kan u uitstekend adviseren en
begeleiden bij uw herstel.
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ACCURAAT
HOOGTEMETING
ONDERWORPEN
VANWAAR
AUTORALLY
HOUTSNIJWERK
OORLOGSWINTER
VERLOEDERING
BAGGER
IRRITEREN
PAPEGAAI

VERVOLGENS
BOSKANT
LAATSTGENOEMD
ROODGLOEIEND
VOORBIJGAAN
BRAAF
LANGZAMERHAND
SCHRIKBEWIND
VOUWBLAD
BRAND
LIBERO

SHOWROOM
WEERWIL
ESTRIK
LIKKEN
SPORTIEF
WEGENAANLEG
FRONTLIJN
MARKT
SQUASHBAAN
ZWART
GESTALTE

NEUROTISCH
SUFKEES
GLIMWORM
NICHT
SUMMUM
HEENWEG
OEFENING
TEGELIJK
HERFSTMAAND
OESTER
TERRORIST

De overgebleven letters vormen een VOERTUIG
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 APRIL 2020 in het bezit
te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door Jumbo Pagelaan Eindhoven.
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De oplossing van maart is “zwavelzwam”. Helaas waren
er enkele fouten geslopen in de puzzel van maart. Er zijn
ondanks deze foutjes toch goede oplossingen binnengekomen en de winnaar van deze maand is:
M. Buise
Schans 51
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs kunt
ophalen bij Jumbo Pagelaan.

Ontspanningsyoga,
via ﬁlmpjes op de website.
Nu alleen individuele yogales,
vergoeding zorgverzekeraar
mogelijk.
Aanmelden en info:
Corina van Dommelen
’t Hofke 59
5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430
Mobiel: 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

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

