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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
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Zelfs 
de eenden- 

familie houdt 
1,5 meter  
afstand

Huize Ignatius 
Verbouwing is bijna klaar

Coronatijd 
Respect voor onze zorgmensen

Wasvenboerderij 
Creatief tijdens corona
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Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

Tabaksspeciaalzaak

RENATA
Voor deskundig advies 

en goede service

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

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Altijd Euro’s goedkoper

Het adres voor al uw rookwaren

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

Pedicurepraktijk
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Ellen de Ruiter Medisch Pedicure

Voor informatie of het

maken van een

afspraak kunt u bellen

naar 06-46031078

Adres:

Daalakkersweg 2-54/2-56

5641 JA Eindhoven

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

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

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

Urkhovenseweg 17a
Eindhoven 
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274
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van de Redactie
Even voorstellen.
In de colofon heeft u het al kunnen 
lezen, voortaan bestaat onze lay-out 
groep uit 4 personen.  

Toen Paul Kemper ons enkele maanden 
geleden verliet, was dat even heel 
lastig. Gelukkig heeft Tanja Kole ons 
toen uit de brand geholpen en het 
lay-out werk van het februarinummer 
voor haar rekening genomen. Tanja 
nogmaals bedankt daarvoor. Fijn dat je 
ons geholpen hebt.  

Gelukkig blijft Tanja beschikbaar om 
indien nodig ons van advies te dienen nu 
Teun Bakermans en Milou van Erven de 
lay-out van ons wijkblad gaan verzorgen. 

Wij, de redactie en onze hele 
werkgroep, zijn heel blij met hun 
komst. Wij heten Milou en Teun dan 
ook van harte welkom en wensen hen 
veel fijne jaren toe in ons clubje. Tanja 
Kole zal hen ondersteunen met haar 
ervaring als vormgeefster. 

Niet iedere vrijwilliger is geschikt voor 
het lay-out werk. Om dit te doen moet 
je wel wat meer ervaring hebben met 
pc programma’s die belangrijk zijn voor 
de opmaak van een blad. Die ervaring 
hebben Milou en Teun. Milou studeert 
aan het Sint Lucas, het vroegere 
grafisch lyceum, in Boxtel. Een leuke 
bijkomstigheid is dat haar grootouders 
trouwe bezorgers van ons blad zijn. 
Teun heeft ervaring met Tongel Tingel 
Tangel, dat was het wijkblad van het 
Villapark. Milou en Teun gaan 
beurtelings de lay-out van ons wijkblad 
verzorgen. Mocht een van de twee, om 
wat voor reden dan ook, afwezig zijn, 
b.v. door vakantie, dan kan de ander 
het overnemen. Dat is heel fijn, het 
geeft ons een prettig onbezorgd 
gevoel. Voor de komst van Paul waren 
we dat ook gewend.  

Wij zijn ervan overtuigd, dat ons 
wijkblad, met deze twee jeugdige 
enthousiaste vrijwilligers, de verzorgde 
uitstraling, die we gewend zijn, behoudt. 

Veel leesplezier! 

55 Plus Educatief 
 
Helaas kunnen onze lessen en themabijeenkomsten niet doorgaan en is het secretariaat gesloten.  
 
In verband met de coronacrisis volgen wij de adviezen van de overheid op. Zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn vermelden wij die op onze website www. educa55.nl. 
 



4

Bergen Taxi eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens
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‘Lekker, gezond en met liefde bereid’. Dit was volgens Judith 
Kock de ultieme wijze om een heerlijk soepje op tafel te 
zetten. In 2014 besluit zij om zelfstandig Juuts Soeperie op 
te zetten op het terrein van Sectie-C. Wat moest er anders 
gebeuren met al die overgebleven groenten uit haar 
groentetuintje? Met de titel ‘het kleinste restaurantje van 
Eindhoven’ verzorgde zij twee dagen in de week de lunch 
voor de medewerkers op het terrein. 

Wanneer er in augustus 2019 plots kanker gediagnotiseerd 
wordt, neemt het leven een enorme wending. Een 
hersentumor in de meest ernstige vorm. Het leven blijft 
niet gespaard en 4 maanden later overlijdt Judith Kock tot 
groot verdriet van familie en naasten. Ook iedereen op 
Sectie-C rouwt om het verlies. Plotseling is er geen warme 
plek meer waar iedereen samenkomt. 

Met de wetenschap dat er nooit meer iets zal gebeuren in het 
restaurantje besluit Mahno van de Kimmenade (haar zoon) de 
plek op te ruimen. Tijdens het opruimen ontstaat het idee om 
het restaurantje voort te zetten. ‘Ik geloof dat mijn moeder 
echt iets toevoegde aan het terrein. Daarbij is de passie en 
liefde waarmee ze dit deed echt ongekend’. Wanneer hij dit 
idee voorstelt aan zijn vader (Marcel van de Kimmenade) en 
zusje (Momo van de Kimmenade) kunnen zij dit alleen maar 
beamen. Binnen Spidersigns (het bedrijf van Marcel) wordt er 
nagedacht over een nieuw concept, en het ontwerp van een 
uitbreiding van de lunchroom komt tot leven. 
 
Tot vandaag de dag hebben we keihard gewerkt om het idee 
te realiseren. Het vernieuwde ‘Juuts’ zal meer worden dan 
alleen een lunchroom. Om te beginnen bij het begin: iedere 
doordeweekse dag kan er tussen 12:00 en 14:00 geluncht 
worden. Voor een schappelijke prijs kunt u gebruikmaken 
van een rijkgevuld buffet. Iedere vrijdagmiddag zal er een 
VrijMiBo (Vrijdag Middag Borrel) plaatsvinden. Tussen 17:00 
en 22:00 is iedereen welkom voor een wijntje of een 
(speciaal) biertje. Eén keer per maand kan er ook gedineerd 
worden, lekker eten wat de pot schaft. 
 
Buiten vaste doeleinden zal Juuts ook openstaan voor input 
vanuit de omgeving. Zo kan de plek gebruikt worden om 
presentaties, business-meetings of workshops te geven. Als 
kers op de taart gaan we ook programmeren. Theater, 
muziek en performance staan namelijk centraal bij Juuts.
Door de coronacrisis zijn we begin april genoodzaakt 
geweest om de opening uit te stellen. Door de verlenging 
van de maatregelen is het nog maar de vraag wanneer we 
officieel open kunnen gaan. Daar hebben we nagedacht 
over een oplossing die meerdere horeca-ondernemers dit 
moment nemen. Vanaf 1 juni heeft u de mogelijkheid om 

bij Juuts af  te halen of te laten 
bezorgen. Er zullen geen bezorg-
kosten verrekend worden, want bij 
Juuts bezorgen wij op elektrische 
brommers.
 
Het menu zal bestaan uit vier 
soorten belegde broodjes, twee soorten soep en daarnaast 
vruchtensap in verschillende smaken. We gaan iedere 
maandag, woensdag en vrijdag open en u heeft de 
mogelijkheid om te bestellen tussen 12:00 en 15:00. Aan 
het begin van de week verstuurt Juuts u een nieuwsbrief 
via de email, waarin u op de hoogte wordt gesteld van het 
menu van die week.
 
U kunt zich aanmelden via: info@juutssectie.nl
En natuurlijk via onze socials:
* Facebook: Juuts | Sectie-C
* Instagram: juutssectiec
 
Vanaf 1 juni zal de officiële website ook gelanceerd worden.
Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
binnen Juuts.
 
Onze bezorgdienst zal doorlopen totdat de coronacrisis 
voorbij is, daarna zullen we gaan werken volgens het 
eerder genoemde plan.
Adres: Daalakkersweg 16 | Sectie C, Eindhoven
 
Wij hopen jullie snel te kunnen verwelkomen bij Juuts.
Mvg, Mahno van de Kimmenade

Beste buurtbewoners,
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de wisselpen door
Marjet van Soerland

Op de kleuterschool zat ik in de klas bij juf Trees, die 
volgens mijn berekening achteraf recht van de kleuterk-
weekschool kwam, zoals dat toen heette.

Het hoofd van de kleuterschool was zuster Majelli, die op ’n 
keer ’n losse tand uit mijn mond duwde, iets wat blijkbaar 
diepe indruk op me gemaakt heeft!
Omdat we bijna geen tuin hadden hing ons mam de was op 
bij de familie Schoenmakers. Die hadden een kleine 
boerderij. Daar haalden we eieren en er werd daar soms 
ook een varken geslacht. Als dat varken op de ladder bij de 
deur hing, durfde ik geen eieren te halen!

Ons pap was bij de politie en in “oud Tongelre”, zoals wij 
dat noemden, was je dan een halve veldwachter. Zijn vader 
(mijn opa), helaas heel vroeg gestorven, was inderdaad 
veldwachter (mijn neef John heeft hem nog vertolkt / 
gespeeld met Kerstmis bij het Wasven).

’s Avonds, als wij al in bed lagen, kwamen er regelmatig 
mensen aan de deur om problemen te bespreken. 
Nieuwsgierig als wij waren probeerden we boven aan de 
trap mee te luisteren, wat helaas niet erg goed lukte.

Op het Hofke waren veel winkels en ik ga proberen er 
zoveel mogelijk te vermelden.Recht tegenover ons de 
piepkleine winkel van de fam. Kuipers waar rijst, suiker, 
zout e.d. nog los werden verkocht. De rekening werd 1x per 
week betaald. Sinds jaar en dag woont Mieke, een van de 
dochters, er nu. Ook waren er drie bakkerijen: Raymakers, 
Van Woensel (nu in het pand van Raymakers) en de familie 
Saris. Bij bakkerij Van Woensel werden een tijdlang ook 
snacks en frites verkocht. Voor 15 cent haalden we er een 
enkele keer frites. Ook bij de familie Schoenmakers en later 
bij Van Stratum werd frites verkocht.

Dan was er de Végé van de familie Nouwens: in de winkel 
hing een klok die we gebruikten om te kijken hoe snel we 
rond het Hofke konden lopen.Behalve de Végé was er de 
sigarenwinkel van Van de Ven (?), nog een familie Kuipers 

Mijn meisjesnaam is Marjet van Soerland (tegenwoordig iets sjieker gespeld). Geboren op 
het Hofke iets vóór de jaren 50 van de vorige eeuw als oudste dochter van wat uitein-
delijk een gezin met 5 kinderen werd: 3 jongens en 2 meisjes. Ik ben de middelste. Ons 
mam was huisvrouw, zoals bijna alle moeders in die tijd, en mijn vader was politieagent. 
Ik wil graag wat van mijn jeugdherinneringen met jullie delen.
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de wisselpen door
Marjet van Soerland

met huishoudelijke spullen, fietsenwinkel en taxi-bedrijf, 
verder een schoenmakerij / winkel Mangelmans, kleerma-
kerij Van de Ven en er was de busonderneming van 
Martens en nog een nertskwekerij. Er waren twee café’s, 
namelijk café Linders (schuin tegenover de kerk) en café 
Wigmans (waar nu het Chinees restaurant is). Ook was er 
nog een kruidenier (of slijterij?) bij de kerk, waar later De 
Win zat. Ik herinner me daarvan alleen de reclame voor 
Oranjeboombier. En zeker de meest interessante in mijn 
ogen was De Planken Opkamer van Jodokus van de Ven 
waar je echt alles kon kopen: van heiligenbeelden, kachels, 
fietsen, pintollen en knellen tot weckspullen, serviesgoed, 
knikkers en krijtjes toe. En dan dat bordje op de deur: NA 
ZES UUR ACHTEROM! De melkboer kwam met paard en 
wagen langs de deur. Net als de schillenboer en Bisschops 
met zijn omgebouwde vrachtauto vol huishoudtextiel.

De kleine boodschappen werden in de buurt gedaan, voor 
de grotere gingen we op de fiets naar bijvoorbeeld de ETOS 
(toen nog kruidenier) en De Gruyter (waar nu de gesloten 
Shishalounge is). Op woensdag had je bij De Gruyter het 
snoepje van de week, een of ander speeltje dus. Die dag 
was favoriet bij ons. Veel mensen hadden ook een 
groentetuin bij hun huis. Bij ons was daar geen plaats voor, 
maar ons pap had zijn tuin daar waar nu de opslag van de 
firma Jennissen is, aan de andere kant van het Hofke.

Mijn broers zaten bij de welpen, verkenners en 

voortrekkers en ik herinner me dat Nico, mijn oudste broer 
(helaas overleden) met de voortrekkers naar Rome ging, 
een wereldreis in mijn ogen! Germy, mijn zus en ik zaten bij 
de kabouters en gidsen; we maakten gebruik van de zolder 
van de oude jongensschool aan de Hofstraat, nu Drome-
daris geheten. De kabouters onder leiding van juf Truus 
Koelemans, ook onze juf in klas 5 (nu groep 7) en ik meen 
Trees Gudden. Met de gidsen gingen we op de fiets naar 
Asten om te kamperen bij de familie Heiligers.
De lagere meisjesschool zat vlak bij de kerk op de Tongelre-
sestraat. Toen ik in de 4e klas (nu groep 6) zat, verhuisden 
we naar de witte school. Een aantal jaren geleden werd er 
een reünie gehouden voor mijn leerjaar en hierbij waren 
nog 2 leerkrachten aanwezig, namelijk juf Van de Wiel en 
juf Rooijakkers. In de Dromedaris zat ook de gymnastiek-
vereniging RKSVT waar we les kregen van Anny van 
Overbruggen en Corry (Ria?) van Herk. De leiding was in 
handen van de heren De Veer en Lindner.

Iets wat nu ook nog bestaat is het rozenkransgebed bij het 
Loostraat-kapelletje in de maand mei. Pastor Van Amstel 
leidde dat en wij jongeren kwamen er met velen naar toe. 

Niet zozeer vanwege het gebed, maar om gezellig te 
kletsen en wat te keten en zo kon het gebeuren dat er nog 
wel eens iemand in de vijver terecht kwam!
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Zijn jullie op zoek naar kinderopvang: 
Rust, dezelfde omgeving als thuis, 

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

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

Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Kinderdagverblijf
Lukkepuk

Dirigentplein 85a tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven www.hairstylingdelano.nl

Jouw Haar is Onze Passie

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 
aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat 
klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een 

goed advies en service voor een betaalbare prijs. 
Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is 
laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy 
aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffi e staat klaar! Ook kunt u via onze 

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

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

 
 

DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND!

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Profiteer nu van 
extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs 
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Goed nieuws!  
Binnenkort openen wij weer onze 
deuren voor afhaal! 

Houd onze  
website in de gaten!

Blijf  veilig! 
-Team Jian-An 

www.jianan.nl 

 
 

        Pedicure Praktijk 
Tongelre  
 

Lieve klanten, ik mis jullie! 
Zodra het veilig is om de voetjes te mogen 

 verzorgen, zoeken we weer contact.  
Ik wens jullie een goede gezondheid! 
 
Groetjes, Astrid Thijs   

 

Omdat ons huis aan het Hofke met 7 personen toch wel 
wat klein was verhuisden we toen ik 15 was naar de 
Tongelresestraat 396. Daar maakte ik mijn middelbare 
school af en later de opleiding tot klinisch-chemisch 
analiste. Na mijn examen ging ik in het Binnenziekenhuis 
aan de Vestdijk werken op het laboratorium. Ondertussen 
leerde ik Thijs kennen (bij de atletiekvereniging PSV) en in 
1972 zijn we getrouwd en we hebben toen ruim 3,5 jaar op 
de Aalsterweg gewoond. Dit is de enige tijd geweest dat ik 
niet in Tongelre woonde. Toen ik in verwachting was van 
onze oudste dochter Maartje kochten we een huis in de 
Frans Snijderslaan, waar we nu nog wonen. Twee jaar later 
kregen we nog een dochter, Janneke. Zoals gebruikelijk in 
die tijd werd je geacht te stoppen met werken als je 
kinderen had. Graag had ik echter nog wat doorgewerkt. 
Omdat Thijs in het onderwijs werkte en op de dochters kon 
passen heb ik nog 2 keer in de zomer in mijn oude functie 
vakantiewerk gedaan. Ik zat dan wel thuis maar wilde graag 
nog iet anders doen. 

Op verzoek van pastoor Michiels van de Sint Jozefkerk werd 
Thijs redacteur van het parochienieuws en het wijkblad in 
Doornakkers. Alles ging nog handmatig bij ons aan tafel: 
vouwen, nieten, verzamelen en ondertussen borstvoeding 
geven. Later deed ik vrijwilligerswerk op de peuter-
speelzaal, werd lees- en handwerkmoeder op de lagere 
school van onze dochters. Verder breide en naaide ik heel 
wat. Toen de kinderen wat ouder werden ging ik terug naar 
mijn oude werkgever, ondertussen het Catharinaziekenhuis 
geheten, waar ik nog zo’n 20 jaar parttime werkte op de 
bloedafname. Thijs werkte tot aan zijn pensionering op 
Pabo de Kempel in Helmond. Ondertussen zijn we al weer 
10 jaar samen thuis.

We hebben 5 kleinkinderen, waar we regelmatig oppassen 
of opgepast hebben, ik zit bij de gymclub bij de Boog, we 
spelen golf, houden van lezen, wandelen en fietsen en 
sinds kort houden we ons bezig met legpuzzels van 1000 
stukjes. Verder houd ik van quilten en leer ik Spaans. We 
trekken er regelmatig op uit met de camper, die we samen 
met een van mijn broers alweer 10 jaar hebben. Af en toe 
boeken we een verre reis. Thijs doet vrijwilligerswerk in de 
Catharinakerk, bij Open Huis Sint Cathrien en de Stichting 
Materiële Hulpvragen. Ik ga een keer in de week kleding 
uitzoeken bij de Kledingbank en sinds kort gaan we af en 
toe helpen bij de Natuurwerkgroep van het Wasven, samen 
met zus Germy. Kortom, we hebben er geen moeite mee 
om onze dagen te vullen.

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.

de wisselpen door
Marjet van Soerland - Sjieker 

Vervolg



10

Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl

Informeer naar onze voordelige tarieven!
Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

In de buitengebieden van Tongelre kom je ze wel eens 
tegen tijdens een wandeling. Reeën. Je ziet ze ook soms 
staan in de weides tegen een bosrand als het begint te 
schemeren of `s morgens heel vroeg, bij het Eckarste bos 
of in de buurt van de Watermolen van Coll, de Zeggen 
en de Loovelden. Maar wat mij opvalt de laatste tijd en 
sommigen anderen hebben dat ook al aangegeven, dat 
je er steeds minder ziet sinds het afgelopen jaar. Is daar 
een verklaring voor?  Ik ga het navragen bij Christiaan. 
Hij telt elk jaar de reeënstand in verschillende buitenge-
bieden en ook in Tongelre.

Cristiaan. Klopt het dat er minder reeën worden 
gezien in het bos van Eckart?  
Dat klopt helemaal. Dat komt doordat er flink gezaagd is, 
wat behoorlijk voor onrust heeft gezorgd afgelopen 
winter in het bos. Zware machines en motorzagen, dat is 
nooit leuk, maar soms is beheer nodig. Dat is één reden. 
Het feit dat door de Coronacrisis nu ook heel veel mensen 
er op uit zijn, met of zonder hond, is de druk behoorlijk 
groot in het buitengebied, wat betekent dat de reeën zich 
sowieso minder laten zien en zich verstoppen in de 
gedeeltes die bijna ontoegankelijk zijn voor de mens. Dat 
is de tweede reden.

De vraag is: Zijn het er dan wel minder?   
Met de tellingen kom ik uit op 8 tot 10 reeën. 
Ik moest wel alleen tellen omdat mijn medeteller helaas 
ook door de Corona thuis is. Het zijn er niet minder dan 
vorig jaar. Deze maand moeten trouwens de kalfjes  
geworpen worden. Dan wordt de druk nog groter, wat 

zeker stres kan opleveren voor deze mooie dieren. Ik wil 
dan ook iedereen vragen de honden aan de lijn te houden 
en op de paden te blijven, dus niet overal door heen 
struinen, want dat is een ramp voor deze reegeiten met 
kalfjes. Ook andere dieren hebben daar last van. Als we 
ons daar aan zouden kunnen houden, zou dat heel fijn 
zijn en dan zullen straks de reeën  zich uiteindelijk weer 
meer laten zien. Dat is toch wat we graag willen. Want 
elke keer is dat een cadeautje. 
Dankjewel Christiaan. 

Vind je toevallig een kalfje, want dat kan zomaar een keer 
gebeuren? Advies:  Afblijven en laten liggen,  Het is niet 
zielig. Zeker niet aankomen. De moeder staat op een 
afstandje te kijken en zal, als de kust veilig is, terug komen 
naar het kalfje en haar ophalen. 

Overdag liggen reeën verstopt in de bosschages, veelal te 
herkauwen en te slapen. Die plekken moeten we 
respecteren. 
De druk wordt nog groter voor deze dieren als er een 
aansluiting naar het bosgebied Eckart komt met 
bruggetjes over de Kleine Dommel  vanuit Nuenen west. 
Dan zal het wel gedaan zijn met de rust. Ik zeg geen 
bruggetjes, niet doen! Laten we de rust nu daar 
behouden, voor wat er van over is.

Met groengroet
En hou je goed allemaal.
Kees van Grevenbroek

Reeën
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In het kader van ‘samen respect’ wil ik u mededelen dat ik een 
mozaïek heb gemaakt en uit naam van alle Eindhovenaren heb 
geschonken aan het Catharinaziekenhuis. Het aanwezige personeel 
was zeer verrast en blij. Graag wil ik de redactie van Rond het Hofke 
bedanken voor weer een mooie uitgave dat ik mocht ontvangen. 
Daarin stond een bijzonder verhaal, wat mij erg heeft aangesproken: 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET….

Ik wens u veel succes met het blad.
Met vriendelijke groet,
Constance Barend Franzani.

Dag aardige mensen, bedankt voor jullie gaven. De kleding 
komt terecht bij de dak- en thuislozen. We zijn nu op zoek 
naar slaapzakken en eventueel kleine tentjes voor daklozen. 
Ze worden nu nog opgevangen...maar als alles voor bij is....
gaan ze de straat weer op. Sommige hebben niets en veel 
zijn er aan vervanging toe.

Hierbij wil ik toch nog eens benadrukken, dat ’t Vossenhol 
een non-profit organisatie is. Ja, soms sta ik wel eens op een 
markt, maar de opbrengsten hiervan gaan naar een 
dierenproject in Nispen. Je kunt het checken op Facebook. 
Uiteraard moet de kraam betaald worden, maar dat is ook 
alles. Wat resteert is bestemd voor het goede doel. Het 
geeft mij en ik denk ook u een bijzonder goed gevoel als je 
mensen en dieren in moeilijkheden kunt helpen. En geloof 
me, er zijn er nogal wat die deze hulp hard nodig hebben. 
Dus blijf geven. En heb je iets nodig of wil je je kleding kwijt, 
bel me alsjeblieft (tel. 06 55 82 30 39). Alvast hartstikke 
bedankt en… let op je gezondheid.

Groetjes Mar Lommerse

Samen respect

’t Vossenhol, non profit, zeker weten!

Mijn kamer staat vol met zakken kleding. Deze worden binnenkort opgehaald 

door het straatpastoraat, die het dan verdeelt onder de dak- en thuislozen 
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Vooral in deze onzekere onrustige tijd is het belangrijk om het lichaam zo optimaal mogelijk in conditie en balans te 
houden. Ook al word je niet ziek, het lichaam bouwt onbewust toch meer spanning op, wat wel extra energie kost. 
Via de website zijn filmpjes met oefeningen vrij toegankelijk voor iedereen. Vooral Yoga Nidra is een krachtige 
oefening, die je gemakkelijk liggend ondergaat, en die juist op de diepere lagen in het lichaam spanningen vrij maakt. 

Door het ontladen van spanningen geef je het immuunsysteem de gelegenheid om ziekteverwekkers te bestrijden. 
Op deze manier kun je het lichaam positief ondersteunen in deze tijd.

Groetjes Corina van Dommelen.  www.pranayogastudio.nl 

2020 - 75 jaar bevrijding, 
Iedereen verheugde zich op mooie
feesten en saamhorigheid.
En zomaar uit het niets, 
staat de wereld op zijn kop.
Een vreselijk virus heeft ons in de tang
en houd ons gevangen 
Voor hoelang, dat weet geen mens
er is geen grens
De wereld is van streek 
 
In Nederland mag men nog naar buiten
Anderhalve meter afstand is wel gewenst 
geen knuffel of een kus 
Het veiligste is binnen blijven
Handen wassen is het dagelijkse credo.
Ouderen zijn bang, hebben zij nog rechten!
Moeten zij vechten voor hun leven!
 
Het virus heeft ons in zijn macht
Misschien een waarschuwing voor de toekomst!
Haat, nijd, gevechten om een religie
en macht vervalt in het niets.
Alles ligt stil, de mensheid vecht voor zijn leven, 
Zij moeten zien te overleven.
 
Deze oorlog moeten zij winnen
Maar waar moeten ze beginnen!
Doktoren, alle mensen in de zorg, 

Ondernemers die voor ons zorgen 
Vuilnismannen die ons vuil ophalen
Zonder dat ze balen.
Zij nemen risico’s om de mensheid te redden
En staan dagelijks voor ons klaar.
Een realistisch verhaal en o zo waar.
 
Zij verdienen respect en applaus   
Van mij en ik weet zeker ook van u 
Ik wens hen allen heel veel sterkte en kracht 
En hoop dat er een engel op hun schouder zit
Zodat ook zij, ongeschonden uit deze strijd mogen komen.
Want er komt een dag dat wij hen mogen eren.
En in vrede mogen leven 
In saamhorigheid en zonder strijd.
 
Lieve groet Constance
Heel veel kracht voor iedereen

Beste buurtbewoners,

Gedicht uit de bundel “Franzani Babbels” van 
Constance Barend Franzani
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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

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

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

KOOP IN DEZE MOEILIJKE TIJD EEN

EEN BON CADEAU MET MOEDERDAG!#DASLIEF
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Designer Eliška Slováková werkt op Sectie-C. Meestal vult ze 
haar dagen met het ontwerpen van boeken, websites en 
interieurs. Maar sinds de Corona-uitbraak zit ze achter de 
naaimachine om 100% circulaire mondmaskers te maken 
en rijdt ze door heel Nederland om de helft van haar 
mondkapjes te doneren. “Het is tijd dat we onze mond 
openen: iedereen zou mondmaskers moeten dragen!”

Niets om je voor te schamen
De mondkapjes van de Tsjechische Eliška bestaan uit 
restmateriaal, zoals lakens, dekbedhoezen en nylonkousen. 
Alles is gerecycled, steriel gemaakt en eenvoudig 
uitwasbaar. Op verzoek schildert ze er woorden of figuren 
op. “Zo vallen de maskers nóg meer op, waardoor zowel de 
dragers als voorbijgangers gaan nadenken. Want ik merk 
dat er veel onduidelijkheid en schaamte is om maskers te 
dragen. Het RIVM heeft immers onophoudelijk herhaald 
dat mondmaskers geen zin zouden hebben. Landen om ons 
heen denken er duidelijk anders over en de cijfers bewijzen 
het: zelfs eenvoudige katoenen maskers verkleinen het 
risico op verspreiding van het virus.”

Sociaal in het nieuwe normaal
Eliška benadrukt dat haar mondkapjes geen medische 
maskers zijn. In zorginstellingen gelden andere risico’s. 
Maar toch. “Als de maatregelen door de regering straks 
worden versoepeld en iedereen weer naar buiten gaat, is 
het virus natuurlijk niet weg. Met een simpel katoenen 
maskertje bescherm je anderen tegen jezelf. Als iedereen 
dat zou doen, laten we samen zien dat we oog hebben voor 
elkaar. Zo’n sociale wereld creëren, dat is mijn missie.”  

Van elk masker dat de designer verkoopt, doneert ze er 
eentje. Inmiddels zijn er al meer dan 500 gratis afgeleverd 
bij de daklozenopvang en kraamzorgpraktijken. Wil je 
Eliška’s missie steunen? Kijk dan op www.thegoodmask.nl.

Eindhovense designer is op mondmasker missie

Donatie voor verloskundigenpraktijk, kraamzorg en dierenartsen
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Ondanks de coronacrisis hebben wij 
het toch voor elkaar gekregen om alle 
dahliaknollen op tijd in de grond te 
krijgen. Dit alles met gepaste afstand 
tussen alle leden. Dus de maanden 
juli, augustus en september kunnen 
we toch met alle Tongelrenaren 
genieten van mooie bloemen. 
Vakanties zitten er denk ik dit jaar 
niet echt in, maar niet getreurd, dicht 
bij huis is het ook mooi.

Kom gerust naar onze tuin, het is 
gemakkelijk om op de tuin afstand te 
houden. En voor een kleine donatie 
neemt u een bloemetje mee naar huis 
of om iemand blij te maken met een 
fleurig boeket. Als u zin hebt om ook 
wat te tuinieren, kom dan gerust eens 
langs en wij leggen u graag uit hoe het 
is om lid te worden van onze club.

Op zaterdag 23 mei van 10.30 uur tot 
12.30 uur is onze tuin open en dan 
kunt u tegen een klein prijsje de 
overgebleven knollen kopen die u dan 
thuis in uw eigen tuin kunt planten.

Wil u meer informatie, bel of mail ons.

Carla Broekhof tel. 06-23886750 
mail carlabroekhof@hotmail.com
Rina Hobbelen tel. 06-51192504  
mail rina.hobbelen@on.nl

Bestuur van dahliaclub 
Sint-Martinus.

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

De afgelopen weken kon Scouting helaas niet doorgaan. Wij, 
de Estastaf, vonden het heel erg saai zo zonder Scouting. Om 
die reden hadden we dan ook besloten iets te gaan doen voor 
de Esta’s, zodat ze thuis toch een beetje ‘het scoutinggevoel’ 
konden hebben. We waren op het idee gekomen om een boekje 
met opdrachten te verspreiden onder de Esta’s. Deze opdrachten 
konden thuis worden uitgevoerd en hiermee kon ook een insigne 
(of zelfs 2) worden verdiend. Scouting kent veel insignes, dus 
uitzoeken welke het zouden worden was nog een hele taak!

Na wat onderzoek waren we uitgekomen op verschillende 
insignes, zoals insigne ‘ik’, want wat is er nou leuker dan 
jezelf uiten op een creatieve manier en misschien zelfs 
nieuwe dingen over jezelf te weten komen. Of het insigne 
‘thuis’, want als je toch zo veel thuis moet zitten, kan je er 
ook maar beter iets aan verdienen. Verder het insigne 
‘cultuur’, want de verschillende culturen blijven 
verschillend, ook als iedereen thuis zit en als laatste insigne 
‘EHBO’, want het is natuurlijk altijd belangrijk om te weten 

hoe een pleister op moeilijke plaatsen kan blijven plakken of 
wat je moet doen als iemand zijn of haar arm breekt. 

Wat wij helaas van tevoren niet hadden voorzien, is dat 
deze vreemde tijd zonder Scouting nog wel even gaat duren. 
Het wordt dus weer tijd om opnieuw te brainstormen over 
leuke spellen en uitdagingen voor de komende weken!

Groetjes, 
Bamboo

Scouting Doornakkers

Verenigingen
Aan het woord



17

Het nieuwe voetbal.
Nu we met zijn allen in een absurd slechte B-film verzeild 
zijn geraakt, waarbij onze tegenstander voor veel ellende en 
verdriet heeft gezorgd, ziet het er toch naar uit dat de 
gelijkmaker op komst is.

Zoals al het voetbal op de wereld (behalve Wit-Rusland...!) 
tot stilstand is gekomen, heeft dit uiteraard ook onze 
vereniging RKVV Tongelre zwaar getroffen. Niets is zo 
troosteloos voor onze leden en toeschouwers als lege 
voetbalvelden. Het is nu 24 april en niemand weet nog hoe 
het ervoor zal staan als in de tweede week van mei dit 
artikel wordt gepubliceerd. Zeker is wel dat het uitgestelde 
jubileum van RKVV Tongelre straks nog veel meer waarde 
zal krijgen als we uiteindelijk overwinnen.

En mocht deze zege nog wat langer uitblijven dan zullen we 
ons toch zeker moeten focussen op een andere manier van 
voetballen met in acht name van de nieuwe anderhalve 
meter regel. Enkele voordelen hiervan zullen zijn; meer 
zuivere speeltijd, geen overtredingen dus ook geen gele en 
rode kaarten meer, schwalbes zullen verdwijnen, de 
sportiviteit wordt verhoogd en de wedstrijden doelpuntrijk. 
Betekent dit dan misschien dat het totaalvoetbal uit 1974 
vervangen zal gaan worden door het Nieuwe Totaalvoetbal? 
Zoals Johan zou zeggen: “Elk nadeel heb zijn voordeel”.

Toch zijn we nu al bezig om FC Corona af te matten met onze 
eigen voetbalkwaliteiten zoals discipline, samenwerking, 
volledige inzet en inspanning, om te komen tot een gezamen-
lijke krachtsinspanning en blijven geloven om in de laatste 

minuut die winnende treffer op het bord te brengen.
Deze geduchte tegenstander zorgt er ook voor dat we met 
veel respect en dankbaarheid onze helden in de zorg 
toeklappen en ieder ander die op zijn en haar manier 
bijdraagt aan een verbetering van de situatie. En ook de 
vele nieuwe initiatieven die vanuit alle lagen van de 
maatschappij ontplooid worden, geven hoop dat we het 
gaan redden.
Helaas hebben ook vele mensen het niet gered en moeten 
we rouwen op afstand....
Kortom, we zijn er nog niet.

Onze vijand heeft er ook voor gezorgd dat vele voetbalclubs 
financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen. Zelfs binnen 
het betaald voetbal staan er clubs op instorten en het is nog 
maar de vraag hoe dit allemaal gaat uitpakken. Het enige 
wat ik hiertegen kan doen, is alvast de contributie van 
volgend seizoen overmaken en hopen dat meerdere 
mensen zich aangesproken voelen om dit ook te doen, mits 
het kan. We hebben zoveel gekregen van onze club en zien 
uit naar het jubileumfeest van RKVV Tongelre dat t.g.v. de 
onzekere tijd waarin we voorlopig nog leven, verplaatst is 
naar 1 mei 2021. En hopelijk zullen we elkaar dan weer 
ontmoeten!

HUP TONGELRE EN ZIJN VOETBALCLUB!

Met sportieve groet,
Peter Laurier

Voetbalvereniging Tongelre
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MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

Tattoo verwijderen
Je tattoo verwijderen, het is nu mogelijk om met de 
YAG laser je tattoo weg te laten laseren! 
Er kunnen diverse redenen zijn waardoor je van 
een tatoeage afwilt. Met deze laser kunnen wij 
vrijwel elke tattoo op een veilige manier verwijderen 
zonder risico’s. Onze lasers zijn CE gekeurt, en 
wij zijn tevens specialistisch opgeleid voor de 
uitvoeringen van de laser. 
Wil je van je tattoo af?
Het kan al per behandeling vanaf   230.-

happiness for your skin

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

Tattoo verwijderenTattoo verwijderen

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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Foto’s door: Ans Verheijen / Sjaak Kommers /  Hans van de Kimmenade / Ine Brans

Foto’s uit 

Tongelre

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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Basisschool de Boog 

nieuws van de
Scholengemeenschap

Beste lezers. Dit zijn een paar tips van een aantal 
kinderen van groep 6 om jezelf niet meer te vervelen.
Veel succes.

Hallo ik ben Oana van basisschool de Boog en ik ga wat tips 
geven om iets te doen in de quarantaine.

1. Leer een nieuwe taal bijvoorbeeld Spaans solo intenta.
2. Bestel decoratie om je kamer een vibe te geven.
3. Hou een dagboek bij.
4. Schrijf een brief naar je latere zelf.
5. Maak een origami

Dit waren mijn tips voor quarantaine veel plezier.
 

Hallo ik ben Maja.
Ik vind quarantaine niet leuk omdat ik mijn vrienden niet meer 
zie, en soms verveel je je . Je mag ook niet meer naar buiten, 
alleen ga ik soms toch wel lopen in het bos.
Mijn tips voor quarantaine.

1.  Ga een boek lezen waarvan je nooit van hebt gedacht 
dat je het ooit zal lezen.

2. Ruim je kamer op.
3. Bel met je vrienden.
4. Maak een hut in je tuin.

Dit waren mijn tips,
Groetjes Maja.
 

C O V I D 19
Hoi ik ben Ecrin.
Ik vind quarantaine niet heel leuk want je kan je vrienden niet 
meer zien, of met je gezin boodschappen doen.
Hier geef ik je tips om je zelf niet te vervelen.

1. Ga een leuk boek lezen.
2. Ga je zelf in quarantaine tekenen.
3. Speel een bordspel met je gezin.
4.   Als laatste maak een interview met je gezin van wat ze 

vinden van quarantaine.
Xx Ecrin 
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Quarantaine tijd 
Op 16 maart kregen heel veel kinderen uit Noord-Brabant te 
horen, dat ze niet meer naar school konden komen. Nu de 
kinderen thuis zitten, werken we ongeveer 3 uur per dag aan 
schoolwerk. Sommigen hebben daarna nog leuke extra taken. 
Zoals een rekenboekje met moeilijke ‘breinkrakers’ of het 
maken van een werkstukje of stripverhaal. Maar er is ook nog 
veel tijd om buiten te spelen, we hebben geluk dat het mooi 
weer is buiten. Maar alsnog moet je oppassen en je moet 
uitkijken dat je niet te dicht bij anderen in de buurt komt. Ook 

via videobellen kunnen we nog leuke activiteiten met elkaar 
doen. Zoals kletsen met onze juf en klasgenoten, galgje spelen 
of zelfs verstoppertje.  

Corona is dom, corona is stom. Maar alles komt goed, dus houd 
goede moed! 

Vriendelijke groet,
Alicia, Luc en Noa (Groep 7, Kindcentrum de Boog)
#stayathome 

Hoe ineens onderwijs aan kinderen op Kindcentrum de 
Boog ging veranderen…
 
Allemaal herinneren we ons de dag dat premier Rutte zei: ”De 
scholen gaan dicht.” Meteen werd er op onze groepsapp van 
leerkrachten met elkaar gesproken. Wat een ontzettend 
bijzondere situatie en wie had dit ooit verwacht. Toen we 
allemaal uit onze verbazing kwamen, zijn we goed na gaan 
denken. Wat nu? Hoe gaan we dit allemaal aanpakken?
Elke leerkracht heeft op zijn eigen bijzondere manier een draai 
gegeven aan ons huidige onderwijs. Wat een verandering, maar 
zeker ook positief. In ons team hoor ik dat leerkrachten bezig 
zijn met videobellen, online lessen geven etc.
 
Bij onze kleutergroepen zijn we als eerste aan de slag gegaan 
met Classdojo. Op deze manier kunnen we met alle ouders in 
contact blijven. Het grote voordeel van deze app is dat het in 
diverse talen te vertalen is. Ideaal voor al onze ouders. Op 
Classdojo post ik berichten vanuit mezelf met bijvoorbeeld een 
opdracht. Ook deel ik de foto’s van de kinderen die ouders met 
me delen. Ik vond het mooi om te merken dat veel berichten 
toch 20 keer of meer bekeken werden. Als je dan 24 kinderen in 
je groep hebt, mag je toch spreken van een hoge betrokkenheid. 
Iets waar we trots op mogen zijn.

 
Daarnaast hebben wij een bingospel gemaakt. Op de bingokaart 
staan opdrachten om te doen. Denk daarbij aan teken jezelf, 
een huisje, een boompje en een beestje. Maar ook lees samen 
met papa of mama een boek. Kinderen gaan er zo actief mee 
aan de slag. Ik kreeg zelfs de reactie: ”hèhè eindelijk heb ik 
huiswerk.” Geweldig om kinderen zo actief bezig te zien en de 
mooie reacties van ouders te ontvangen.
 
Toch miste ik het contact met de kinderen. In de bovenbouw 
hoorde ik leerkrachten over google hang outs. Dat wilde ik ook 
wel eens met mijn kleuters proberen. Mooi hoe het ene kind 
toekijkt samen met papa of mama, terwijl de ander een 
complete rondleiding door zijn huis geeft. Wat vind ik het leuk 
om eens hun slaapkamer te zien, maar ook te ontdekken wat ze 
echt leuk vinden om mee te spelen. Ik kreeg knuffels in beeld, 
auto’s, lego en nog veel meer. Wat een bijzondere manier om 
onze kinderen toch te ontmoeten.
 
Wat opvallend is, is dat iedereen elkaar mist. Ze willen zo graag 
naar school, terwijl soms school zo stom was. We blijven als 
team een veilige verbinding zoeken met elkaar en onze 
kinderen.
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nieuws van de
Scholengemeenschap

Basisschool de Boog 

Beste lezers van ’t Hofke, 
Mijn naam is Laura Kees, ik studeer aan de Pabo in Eindhoven. 
Dit jaar zit ik in mijn laatste jaar, dat betekende voor mij dat ik 
een afstudeerplek mocht uitzoeken. Ik heb gekozen voor 
Basisschool De Boog, een keuze waar ik geen seconde spijt van 
heb gehad. 9 Maart begon ik aan mijn afstudeerstage, een 
periode waarin ik 5 weken aaneengesloten de verantwoorde-
lijkheid zou hebben voor de klas. Tot plots 16 maart de scholen 
moesten sluiten, dat was even schrikken.. ik had me mijn laatste 
weken stage heel anders voorgesteld. 

Als laatstejaars stagiaire mocht ik meehelpen met het op touw 
zetten en het verzorgen van ‘onderwijs op afstand’. Wat was dit 
ontzettend leerzaam! Het was mooi om te zien hoe iedereen 
het beste wilde voor de leerlingen. Het hele team zette zich 
volledig in om voor de kinderen alles zo goed mogelijk te 
regelen. Veel mooie en creatieve ideeën kwamen naar voren. In 
een korte tijd werd een mooi systeem gemaakt om de 
leerlingen thuis les te kunnen geven. De eerste week ‘thuison-
derwijs’ ging van start, ik was zeer benieuwd hoe het zou gaan 
lopen. Veel respect heb ik voor de ouders die thuis ineens 
gezien werden als leerkracht. Ik kan me heel goed voorstellen 
dat het zwaar is voor ouders, thuis werken en lesgeven. Deze 
taak hebben zij erg goed uitgevoerd. Nog meer respect heb ik 
voor de kinderen. De kinderen die ineens zelf moesten plannen 
en werken, dat hebben ze ontzettend goed gedaan! De 
kinderen die ineens om moesten gaan met social distancing en 
hun vriendjes en vriendinnetjes niet meer konden zien. De 
kinderen die ineens erg veel andere leermomenten hadden, 
bijvoorbeeld tijdens het doen van de boodschappen, het helpen 
van papa en mama en misschien wel het bakken van een taart. 

Na de vakantie mag de school weer gedeeltelijk open. Wij als 
leerkrachten mogen eindelijk de kinderen weer zien en nog 
belangrijker de kinderen kunnen elkaar weer zien. Benieuwd 
ben ik naar de verhalen van onze kinderen. Hoe hebben zij deze 
periode ervaren? Wat hebben ze allemaal meegemaakt? Wat 
hebben ze allemaal geleerd? De kinderen hebben in ieder geval 
niet stil gezeten. Ze hebben gezorgd voor positiviteit in deze 
vreemde tijd. 

Droom nu, 
reis later

 Brabis 4, 5641 JV Eindhoven 
 06 41 15 30 66

 lucillereizen@mijnreiskennis.nl 
 lucillereizen.nl   Lucille - Mijn ReisKennis

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
theravangriensven@gmail.com

sms naar 06-46 03 62 08
www.vanderheijdenkappers.nl

cadeaubon!
KOOP IN DEZE 

MOEILIJKE TIJD EEN

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764

EEN BON CADEAU MET MOEDERDAG!#DASLIEF
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Lorentz Casimir Lyceum dicht maar niet gesloten

Reünie uitgesteld tot voorjaar 2021
Net zoals alle andere scholen in Nederland is ook het LCL sinds 
16 maart dicht, maar dat betekent niet dat de school gesloten 
is. Er wordt volop maar aangepast doorgewerkt in de gebouwen 
aan de Celebeslaan, door de directie, administratie, ICT, 
conciërges, vele medewerkers, etc. en dat zal nog zeker tot 1 
juni zo zijn. Binnen enkele dagen na de ministeriële besluit-
vorming werden er plannen ontwikkeld om het onderwijs zo 
goed mogelijk online te laten doorgaan. Gebruik makend van 
programma’s als Magister, Classroom en Googlemeet worden 
de leerlingen aan het werk gehouden met opdrachten die per 
vaksectie voorbereid worden. Er is per vak mimimaal één 
contactmoment per week en de klassementoren en jaarlaagco-
ordinatoren houden in de gaten of er niemand buiten de boot 
valt. Een van de eerste zaken die met militaire precisie werd 
georganiseerd voor de eindexamen-kandidaten, was het 
afnemen van de laatste tentamens om het schoolexamen af te 
ronden, omdat de centrale examens immers niet doorgingen. 
Dus dat betekende gespreid naar binnen, leerlingen op grote 
afstand van elkaar in kleine groepen en docenten die vrijwillig 
naar school kwamen om te surveilleren.

Natuurlijk moesten er moeilijke maar noodzakelijke en 
verstandige beslissingen genomen worden over het afzeggen of 
opschorten van geplande activiteiten zoals excursies, buiten-
landse reizen, de Artistieke Interlyceale, het Examengala etc. En 
dat terwijl de school van plan was in juni haar 90 jarig jubileum 
groots te vieren.  

We vragen het aan Henk Bolk, docent geschiedenis en 
projectmanager van het jubileum. 

“We wilden flink uitpakken met twee aparte manifestaties, een 
dag met sport, spel en workshops voor alle leerlingen, en een 
Americana festival voor alle medewerkers inclusief partners en 

hun jonge kinderen. Een week 
later de grote reünie voor 
oud-leerlingen en (oud-) 
medewerkers. Een dag op 
chronologische volgorde met een 
officiële opening, een paneldis-
cussie over de stand van zaken in 
het huidige onderwijs, een 
uitgebreid muzikaal programma 
met optredens van een groot 
aantal oud-leerlingen, terrassen, 
bars en nog veel meer. We zijn 
met een website in de lucht 
www.reunielorentzcasimirlyceum.nl met filmpjes en foto’s waar 
al meer dan 660 deelnemers ingeschreven staan. Het mooie is 
dat nu we de reünie uitgesteld hebben naar het voorjaar van 
2021 de reacties zeker niet afnemen. Het lijkt wel alsof er in 
deze bizarre tijden er nog meer verlangd wordt naar het 
weerzien van oude en nieuwe vrienden. Er zijn zelfs inschrij-
vingen bij gekomen. Dus we laten de website online en gaan in 
het najaar verder met programmeren. En net zoals iedereen 
hopen ook wij op betere tijden!”
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 Brabis 4, 5641 JV Eindhoven   06 41 15 30 66
 lucillereizen@mijnreiskennis.nl 

 lucillereizen.nl   Lucille - Mijn ReisKennis

Strandvakantie, 
stedentrip, 

rondreis, losse tickets of een cruise, al uw reiswensen 
kunnen vervuld 

worden!•   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!

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

Aangesloten bij:

Droom nu, reis later!

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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Ingrediënten 
voor 4 personen

  4 stukjes kabeljauwhaas of filet  
à 125 gram

 8-10 zongedroogde tomaatjes op olie
 8 plakjes coppa di parma ( ham )
 peper en zout
  olijfolie
 roomboter

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1  Snijd de asperges in lange schuine stukken van 4 cm.
2 Kook de asperges 2 minuten  en laat ze goed uitlekken.
3 Snijd de zongedroogde tomaatjes in kleine reepjes.
4  Bak de plakjes coppa di parma in een droge pan crisp  

en laat ze uitlekken op keukenpapier.
5  Bestrooi de kabeljauw met peper en zout en bak in  

een mengsel van boter en olijfolie zachtjes gaar.
6   Wok de asperges in een wok gaar en bak de tomaatjes  

2 à 3 minuten mee en breng het op smaak met peper en zout.

Verdeel de asperges in een diep bord en leg hierop de kabeljauw.
Garneer af met de coppa di parma en eventueel met wat dille en peterselie.
Lekker met krielaardappeltjes

Eet smakelijk!
Clasine en Jack

Kabeljauw met gewokte asperges  
en zongedroogde tomaatjes

Een aspergegerecht met een Italiaans tintje
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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

Sluiting wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
In verband met het coronavirus zijn al onze activiteiten tot 
en met 20 mei stopgezet. Rijbewijskeuringen van 4 mei gaan 
niet door. U kunt via deze link bij medbedrijf.eu/rijbewijs 
online een afspraak maken (kosten 54,45 euro).

Ook de activiteiten van onze werkgroepen en huurders 
zullen tot en met 20 mei geen doorgang vinden.
We volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM.

We zullen jullie via onze website
(www.ouderaadhuiseindhoven.nl) 
op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Fietsdriedaagse (onder voorbehoud)
woensdag 10 t/m vrijdag 12 juni
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur bij ’t Oude Raadhuis. Inschrijfgeld 
inclusief route € 2,- per avond of € 5,- voor 3 avonden.

Kinderen t/m 13 jaar gratis!
Met deze driedaagse sluiten we het seizoen af. We voeren je in je eigen tempo langs de mooiste plekjes van Eindhoven.  
De routes variëren tussen de 20 en 25 km. Er is een leuke herinnering voor iedereen die elke avond meefietst.
GA FIETSEN maar volg de regels van het RIVM op.

Wijkcentrum 
’t Oude Raadhuis
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Gewoon een herinnering aan ons Diny,
overleden op 21 april 2020.
In 1976 is Diny als vrijwilligster begonnen bij de 
hobbyclub voor kinderen. 

Joke van Bokhoven beschrijft haar in die tijd als 
een verlegen jonge vrouw die zich geleidelijk 
aan ontwikkelde tot een goede hulp van Joke. 
Samen poetsten ze ’t Oude Raadhuis waarbij de 
Nederlandstalige muziek door het gebouw galmde.  
Joke leerde Diny allerlei huishoudelijke klusjes, zoals 
het vouwen van de handdoeken en tot op de dag van 
vandaag gebeurt dit nog steeds op dezelfde manier, 
een andere manier werd door Diny dan ook niet op 
prijs gesteld.  

Nadat buurtwerk Eindhoven uit het Raadhuis vertrok 
en door vrijwilligers gerund werd, bleef Diny ook actief. 
Anneke de Vries noemde de gezellige dagjes shoppen 
met Diny, met natuurlijk ergens een bakje koffie met 
iets lekkers erbij. Diny’s taken werden steeds verder 
uitgebreid, omdat ze het zelf fijn vond om te doen, 
maar ook omdat er steeds vaker een beroep op haar 
werd gedaan.  

’s Morgens tussen 8 en half 9 deed ze iedere dag de 
deur open en zorgde ze ervoor dat de koffie en thee 
klaarstond. En wat te denken van de beroemde kerst- 
en paasbrunches. Ze waren vaak al volgeboekt voordat 
ze in Rond ’t Hofke stonden. Samen met Henny 
Muselaars, buurvrouw van ’t Raadhuis, deed ze samen 
de boodschappen en ze hadden samen de grootste 
schik. Altijd las ze dan ook een gedicht voor.  
 
Sinds 3 jaar ging Diny in augustus op vakantie. Een 
openbaring voor haar. Riek van Asten, een van haar 
vriendinnen van Beauregard, vertelde dat Diny hiervan een 
dagboekje bijhield en heel erg genoot van deze vakanties.  

Frits van Geffen die jarenlang voorzitter is geweest, 
zegt over Diny: ’t Oude Raadhuis en Diny, geen twee 
maar één! Meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk (en niet 
alleen bij ’t Oude Raadhuis)! ’t Oude Raadhuis zal 
heel anders worden, zonder de onbaatzuchtige inzet 
van Diny. Als straks, na de coronacrisis, het Raadhuis 
weer opengaat, zal het nooit meer zo zijn als voor die 
tijd. Niet alleen door alle maatregelen die we moeten 
treffen, maar vooral omdat er nooit een tweede Diny 
zal zijn die klaarstond voor alle huurders en bezoekers.

We zullen haar ontzettend missen!

 
 
 
 
 

Allereerst willen wij iedereen veel succes wensen in deze verwarrende tijd. 
 
Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze omstandigheden voor 
elkaar zorgen.  
Of dat nu thuis is of op het werk. Samen maken we het verschil. 
 
Vanwege het corona-virus hebben ook wij de adviezen van het RIVM opgevolgd 
en werken zoveel mogelijk vanuit huis. 
Als u ons persoonlijk wilt spreken dan kan dat. Ons kantoor is “gewoon” 
geopend met een beperktere bezetting, waarbij we uitgaan van gepaste 
afstand houden van elkaar. 
 

’t Hofke 8, 5641 AL Eindhoven 
040-2120888 

info@schipperheijnenpartners.nl 

Ook in deze tijd 
persoonlijk en
dichtbij.

Samen met u verzorg ik een passend afscheid met een goed gevoel.  
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta
T 040 - 212 98 00
E eindhoven@monuta.nl
I monuta.nl/eindhoven 27
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Wasven in coronatijd
Zoals u weet werken binnen het Groen-
domein verschillende groepen vrijwilligers 
aan diverse taken. Eén van die groepen is 
de communicatiegroep. De leden van deze 
groep houden zich bezig met persbe-
richten, social media, de digitale nieuwbrief 
van het Wasven en de alom bekende 
website. De website bestaat in zijn huidige 
vorm al vrij lang en is enigszins verouderd 
qua opzet en uiterlijk. We gebruiken deze tijd om een nieuwe 
site te ontwikkelen met een heel nieuwe look en opbouw. We 
werken achter de schermen aan het schrijven van teksten voor 
de nieuwe website. En er wordt gezocht naar passend 
fotomateriaal horend bij de verschillende onderdelen van de 
site. Voorlopig kunt u alle belangrijke informatie over het 
Wasven nog volgen via de bestaande website. Ook in deze 
coronatijd wordt die ‘up to date’ gehouden, met informatieve 
stukjes over de (wat beperktere) activiteiten. Houd de website 

vooral in de gaten en weet dat later dit jaar een compleet 
vernieuwde homepage op u wacht!

Ook in de Tuinderij gaan de activiteiten, in aangepaste vorm, 
gewoon door. De kas staat al helemaal vol en de peultjes (die 
wel een beetje nachtvorst kunnen hebben), hebben we 
afgelopen week al langs het gaas geplant. Op de akker zitten 
de aardappels alweer in de grond en zo proberen we toch te 
genieten van het prachtige voorjaarsweer!

Verbouwing Gasterij en Schop
Omdat restaurants niet open mogen zijn en evenementen 
ook niet mogen, maken we van de nood een deugd door te 
verbouwen! Wij vonden dat het restaurant wel wat frisse 
kleuren en stofjes kon gebruiken, hieronder een preview 
van wat u kunt verwachten.

In de Schop is een natuurbar gemaakt, we hopen hier snel 
gebruik van te kunnen maken!

rondom de
Wasvenboerderij

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij

Natuurwerkochtend

Expositie: Getekend in was,  
de bij in de ets

Natuurwerkochtend

2 mei 09:30u De Schop

Vanaf 9 mei
 

16 mei 09:30u De Schop

Planning activiteiten mei

We kunnen weinig over activiteiten bij het Wasven vertellen, maar toch gebeurt er genoeg! 

In deze nieuwsbrief geven we een beeld van de aangepaste activiteiten en van het werk 
achter de schermen. Wij hopen u snel weer te kunnen zien!
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Winkel
De bakkers en de koks van het Wasven hebben de handen 
ineen geslagen met de mensen van de Tuinderij. Dat levert 
heel speciale pakketten op, bijvoorbeeld een combinatie 
van brood en ander lekkers. Maar ook kant en klare soep of 
hartige taart met daarbij alle ingrediënten voor een salade 

of een groentepakket van de tuinderij. Iedere twee weken 
hebben we iets nieuws. En deze acties zijn een groot 
succes! Blijf dus de social media-kanalen van het Wasven in 
de gaten houden of kom gewoon langs. Dat kan veilig op 
1,5 meter. De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag 
van 9:30 tot 13:00 uur.

Natuurwerkochtend voor groot en klein 
Elke eerste en derde zaterdag van de maand organiseert de 
natuurwerkgroep van het Wasven de Natuurwerkochtend. 
In deze tijden gaat dit gewoon door, maar activiteiten 
worden aangepast met z’n tweeën uitgevoerd. Er zijn altijd 
volop leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de 
Wasvenboerderij. Het zou geweldig zijn als je ook komt 
helpen onze gezamenlijke leefomgeving nog mooier te 

maken. Natuurlijk is gepaste kleding die bij het stoerdere 
werk hoort gewenst.

Wie mee wil helpen, is van harte welkom, we verzamelen bij de 
Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 uur tot 12.30 uur. In de pauzes 
is er koffie of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.  

Voor meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl.

Expositie: Getekend in was. De Bij in de ets 
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden regel-
matig exposities gehouden. Vanaf 9 mei is grafische kunst 
van de grafiekgroep Nuenen te zien. De grafiekgroep 
bestaat al sinds de jaren tachtig en werkt iedere dinsdag in 
het hobbycentrum. Het gezamenlijk bezig zijn met de 
grafische kunsten en het uitwisselen van kennis en ervaring 
is het doel van deze hechte en reeds lang bestaande groep.

Op ons verzoek hebben zij een expositie samengesteld 
geïnspireerd op bijen. Het Groendomein Wasven herbergt 

een kleine imkerij waar biologische honing wordt geprodu-
ceerd (de eerste biologische stadshoning van Nederland). 
Met de imkerij als aanleiding combineert de tentoonstelling 
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 is 
een aantal prenten te bewonderen die natuur en landschap 
als uitgangspunt hebben.

De expositie wordt geopend op 9 mei en is te bekijken tot 
en met 2020 op de Overloop van de Wasvenboerderij.

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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rondom de
Wasvenboerderij

Creatief tijdens corona

Een straalblauwe middag. De deuren staan uitnodigend open 
en op het terras zijn een paar mensen bezig met onder-
houdswerkzaamheden aan tuinmeubels. Met een kop thee 
bij de hand, ieder aan een eigen picknicktafel in de verder 
uitgestorven tuin met uitzicht op grazende schapen, praten 
we over de gevolgen van de Covid-19 maatregelen m.b.t. de 
activiteiten bij Groendomein het Wasven. 

Annemieke (34) is sinds een jaar teamleider Zorg. Met een 
rustige stem en ondersteunende gebaren vertelt ze 
gedreven en betrokken over de mogelijkheden en over de 
verdrietige kanten van de beperkende maatregelen. Voor 
de deelnemers aan de dagbesteding, voor de  medewerkers 
en voor de plannen die de organisatie heeft. 

‘Onder normale omstandigheden werken hier iedere week 
ongeveer 40 deelnemers, met een gemiddelde van 20 
deelnemers per dag. Samen met vakmensen en 
leermeesters zoals de chef koks, bakkers en horecaper-
soneel worden brood, gebak en koekjes gebakken, maaltijd 
bereid en geserveerd in de Gasterij.  Eigen gekweekte en 
gemaakte producten worden verkocht in de winkel. 
Normaal gesproken zijn er dagelijks een drietal zorgbege-
leiders aanwezig om deelnemers te ondersteunen in alle 
niet-vakinhoudelijke taken. 

Nu komen er, verspreid over de week nog 6 deelnemers naar 
het Wasven.  Dat betekent dat we goed plannen welke 
vakkrachten en begeleiders wanneer aanwezig zijn en welke 
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in corona-be-
stendige omstandigheden. Zo is er in de keuken ruimte voor 
1 deelnemer in plaats van 3 vanwege de 1,5-meter 
maatregel. Ook in de bakkerij en de winkel moet rekening 
gehouden worden met de ruimte en met de routes. Daar 
leren we van en dat is nodig omdat we, als we alle 
deelnemers weer mogen ontvangen, voor iedereen goede 
werkplaatsen willen hebben. Werkplaatsen die passen bij 
nieuwe omstandigheden en die passen bij de mogelijkheden 
van de deelnemers. We denken bijvoorbeeld na over de 
manier om eten van de keuken veilig naar de Gasterij te 
krijgen, over routes in de keuken waarbij het schoonmaken 
van groenten veilig gebeurt. Dat vraagt om creatieve 
oplossingen en daar werken we op alle afdelingen aan.’

Annemieke vindt het fijn om in deze tijd deelnemers op het 
Wasven te zien. Die deelnemers zelf geven ook aan dat ze 
daar blij mee zijn: ze vinden het fijn om afleiding te hebben 
en een ritme vast te houden. Het clubje waar ze mee 
samenwerken is heel hecht en samen staan ze voor een 
belangrijke taak: zo goed mogelijk zorgen voor mooie 
producten voor de winkel! 
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Annemieke vertelt dat de medewerkers vooral ook contact 
houden met de deelnemers die niet komen. ‘Voor veel 
deelnemers die beschut wonen, gelden dezelfde vrijheids-
beperkingen als in verzorgingshuizen: ze mogen geen 
bezoek ontvangen en kunnen ook geen gezamenlijke 
activiteiten doen of samen eten. Dat is heel verdrietig. 
Iedere week (video)bellen en mailen we, we sturen kaartjes 
en foto’s en we denken mee over hoe zij ‘thuis’ hun tijd zo 
goed mogelijk doorkomen. En soms levert dat een mooie 
ervaring op: een deelneemster met autisme die voor het 
eerst ‘videobelde’ en daarmee een grote stap zette waar zij 
zelf heel blij van werd. 

Het is prachtig om te zien hoe sommige deelnemers zelf 
met mooie plannen komen. Een deelnemer maakte zijn 
eigen versie van het filmpje van Nicolette van Dam waarin 
zij op een terras koffie serveert vanaf 1,5 meter afstand (…). 

Een andere deelnemer bedacht om gelukskoekjes te 
bakken voor ouderen in verzorgingshuizen. Dit soort 
initiatieven zijn geweldig en de medewerkers van het 
Wasven werken daar graag aan mee. Op 24 april werden de 
koekjes naar verzorgingshuis Berckelhof gebracht! 

Niet alleen de coronagerelateerde vraagstukken krijgen 
aandacht: nu medewerkers deels thuiswerken is er ruimte 
om ontwikkelingen die al in gang gezet waren, een extra 
duwtje te geven. Het inrichten van een leerbedrijf voor de 
deelnemers is daar een voorbeeld van. Medewerkers 
werken hard aan het opzetten van een leerlijn die 
deelnemers meer biedt dan dagbesteding, ze verder helpt 
zich te ontwikkelen en helpt hun dromen waar te maken.’
De coronatijd levert lastige vraagstukken en persoonlijk 
verdriet op maar biedt ook ruimte voor creatieve oplos-
singen en onverwacht mooie momenten.  

CONTACT Gasterij 040-7870707 gasterij@wasven.nl Winkel 040-7870708 winkel@wasven.nl
Zorg 040-7870709 zorg@wasven.nl Groendomein Wasven groendomein@wasven.nl 
Natuurwerkgroep natuurwerkgroep@wasven.nl Adres boerderij Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven
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15 maart: Wetenschappers en zorgverleners lopen zich de 
benen uit hun lijf. Huisartsen draaien verschrikkelijke diensten. 
Artsen, intensivisten moeten per situatie bepalen wie via een 
zware IC-behandeling nog kansen maakt om te overleven. 
IC-verpleegkundigen werken als maanmannetjes, aan het eind 
van de diensten wisselen zij hun ervaringen en gevoelens uit, 
begeleid door een trauma-psycholoog.

25 maart: Tranen in de ogen bij het vernemen van de schrij-
nende berichten uit Italië en Spanje. Zonder enige vorm van 
afscheid worden de overledenen afgevoerd en dan blijft nog de 
vraag ‘Waar moeten wij heen om hun lichamen te begraven?’
In onze dagbladen, waar per dag gewoonlijk slechts enkele 
rouwadvertenties staan, zijn nu dagelijks 2 à 3 pagina’s zwart 
omrand. Door het delen van smart, pijn en onmacht geven we 
elkaar troost en kracht om op te krabbelen en verder te gaan.

9 april: Witte donderdag: op de televisie geen directe uitzending 
van ‘The Passion’, maar wel delen uit voorgaande afleveringen. 
Ik word emotioneel bij het horen van het duet ‘Mag ik dan bij 
jou zijn’ gezongen door Jezus en Judas! Beiden zitten in angst en 
vertwijfeling, zoeken geborgenheid bij elkaar en spreken hoop 
uit op het goede in elkaar.

12 april: Paaszondag: in een lege, holle Sint Pieter staat Paus 
Franciscus in alle eenvoud en kwetsbaar. Niet zozeer zijn zegen 
voor Stad en Wereld, maar vooral zijn beroep op Regeringen en 
Wereldleiders treft mij:
“Jullie zijn verantwoordelijk voor een wereld van vrede en 
rechtvaardigheid.
Beëindig oorlogen en burgertwisten,

Pak gezamenlijk het klimaatprobleem aan,
Europese gemeenschap, blijf solidair met elkaar,
Verklein de kloof tussen arm en rijk,
Zorg voor een humaan beleid voor de vluchtelingen”.
Als religieus leidsman mag hij, nee, moet hij ieder van ons 
wijzen op onze verantwoordelijkheden.
Maar toch: is of blijft deze bezorgde Paus een ‘Roepende in de 
woestijn’?

14 april: Zachtjesaan zien we de aantallen covid19-slachtoffers 
stabiliseren of ietsje dalen. Het lijkt wel dat mensen gedegra-
deerd zijn tot getallen, cijfers, curven en kolommen. Toch achter 
elke persoon zit een hele wereld, achter elke naam staat een 
vrouw, man, familie of gemeenschap.

15 april: De tweede keer dat we via live-stream mogen delen in 
verdriet en troost bij het afscheid van een geliefd persoon. We 
luisteren naar het verhaal van een zorgende uit ‘n verpleeghuis: 
“Zonder beschermingsmiddelen ging ik op de rand van het bed 
zitten en sloeg een arm om haar heen”. Is dit koorddansen of 
spelen ze ‘Russische roulette’?
Dit roept bij mij de oude intense beelden op van de Belgische 
pater Damiaan (1840-1889) bij de leprozen op Molokai, Hawaï, 
én van de Tilburgse Peerke Donders (1809-1887) in de 
melaatsenkolonie Batavia aan de rivier Coppename in 
Suriname: ‘Er is altijd iemand die zijn nek durft uit te steken!’

18 april: Terugblik van enkele nauw betrokken personen te 
Uden, het eerste episch centrum van de corona uitbraak:

HET HART GAAT NIET IN QUARANTAINE, 
MAAR BLIJFT LIEFHEBBEN, ZELFS OP AFSTAND
door Wim van de Wiel

momenten met
Hart, ziel en handen
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- De directeur van het regionale ziekenhuis is verantwoordelijk 
voor ‘ombouw’ tot opvang en verpleging van de grote instroom 
van patiënten: opzetten van een triage unit, omscholen van 
verpleegkundig personeel, inzet van artsen en zorg voor snelle 
aanschaf van materialen en beschermingsmiddelen.
“Help, help, wij kunnen dit niet alleen aan!”.
Hij laat zijn noodkreten horen tot in ‘Den Haag’ zodat landelijke 
aanpak ingezet wordt.
- Een longarts, 57 jaar jong, wordt opgenomen en binnen een 
paar dagen tijd naar drie ziekenhuizen overgeplaatst. Zélf durft 
hij niet aan kunstmatige beademing, hij geneest. Gesloopt 
bouwt hij nu langzaam energie en spierweefsel op.
- Een leraar techniek is het beeldbellen en skypen met zijn 
leerlingen even beu. Hij wil hen weer in de ogen kijken, pakt zijn 
fiets en rijdt in een paar dagen een rondje van 100 kilometer.
- In één maand tijd zijn de pastoor en zijn diaken betrokken bij 
het afscheid van 34 overledenen. Juist in deze dagen wil je jouw 
dierbaren verzorgen, wil je elkaar aanraken en nabij zijn.

 

19 april: Het dorp Vorstenbosch neemt afscheid van een vader 
van drie jonge kinderen. Het dorp hangt van solidariteit aan 
elkaar, van jong tot oud is men lid van één of meerdere 
verenigingen. De gehele gemeenschap vormt op gepaste 
afstand een erehaag in de hoofdstraat.

21 april: Toespraak van premier Rutte. Iedereen snakt naar 
verruiming van de quarantaine: “We doen zo ons best, we 
ondersteunen de kwetsbaren, we verrassen de ander en delen 
elkaars verdriet en kleine zonnestralen”.
We begrijpen de woorden van onze premier: “Voorzichtigheid 
nu is beter dan spijt achteraf”. Kom op, we gaan samen verder!

23 april: Dilia, een tante, is thuis overleden aan ‘die rotziekte’. 
Helder tot het laatste moment zegt ze: “Dank je wel, ik heb een 
mooi leven gehad!”

3 mei: Eerste zondag van mei, helaas geen mis bij ’t kapelleke. 
We kijken uit naar volgend jaar, dan begroeten we elkaar weer 
rondom Moeder Maria.

4 mei: Vorig jaar werden we opgeschrikt door de bekladdingen 
op de erebegraafplaats in Mierlo. Op deze dag herdenken we 
met respect en danken hen die voor onze vrijheid hun leven in 
de waagschaal legden.
Nu mogen en moeten wij een beetje van onze vrijheden 
inleveren, uiteindelijk om elkaar en anderen LEVEN TE GEVEN.

Onze goede wil, wensen en dromen raken niet besmet,
dus blijven we geloven in een betere toekomst.
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www.primera.nl ...even naar Primera

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven

www.primera-eindhoven.nl

PASFOTOSERVICE
Goedgekeurde pasfoto’s voor alle

of� ciele documenten.

6 stuks

8,95

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

Afscheid 
nemen doen 
we samen

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

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

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

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd   2 12-08-19   14:36

Sport en spel onder deskundige begeleiding!

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

BEWEGEN IS GEZOND
Kom sporten onder 

deskundige begeleiding!
Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

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

Het is vandaag 1 mei oftewel Dag van de Arbeid. En gewerkt wordt er. Het buitenterrein staat vol met bedrijfswagens en 
overal is er wel iemand aan het werk. Maar wel allemaal zoveel mogelijk op gepaste afstand van elkaar i.v.m. de corona crisis. 

Afgelopen week zijn de laatste koelcellen geplaatst en zijn de monteurs druk bezig om deze aan de koelinstallatie aan te 
sluiten. In het winkelgedeelte is de entree geplaatst, zijn er verschillende platen met sproeiers van de brandinstallatie in 
het plafond gemonteerd en is de schilder bezig met de laatste likjes verf en het texen van de muren. 

Op het dak worden kilometers kabel in de kabelgoot getrokken voor alle zonnepanelen en op de grond wordt aan de ene 
kant van het gebouw het nieuwe pad gemaakt naar de voetgangersbrug toe en aan de andere zijde is met bezig met de 
oprit naar de laaddock.

Tevens is de verharding bij de gele buitenparaplu opnieuw aangebracht met een daarbij meer aandacht en ruimte voor nieuw groen.

Foto’s en tekst: Alexander van der Dussen
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Protestante kerkdiensten

Zondag   17 mei  10.00 uur  ds Elbert Grosheide 
Donderdag 21 mei  10.00 uur  gezamenlijke dienst Johanneskerk, Hemelvaartsdag
Zondag   24 mei  10.00 uur  ds Elbert Grosheide
Zondag   31 mei  10.00 uur  ds Elbert Grosheide 
Zondag    7 juni  10.00 uur  ds Elbert Grosheide
Zondag   14 juni  10.00 uur  ds Elbert Grosheide 

De reguliere kerkdiensten in mei en waarschijnlijk in juni gaan vanwege de coronacrisis niet door.
Een aantal diensten zijn online te volgen: Johanneskerk via: kerkdienstgemist.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven.
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

van de Geloofsgemeenschap

CONTACT 
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven. 
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid. 
Twitter: ProtestantEindhoven. 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. 
Telefonisch contact:  Jaap of Linda Stooker 040-2814734,  

of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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Bij de diensten
De diensten uit de Johanneskerk worden via Kerkdienstgemist 
live uitgezonden. Voor de diensten in Eindhoven-Zuid wordt 
elke week een meditatie met videobeeld opgenomen door ds. 
Elbert Grosheide. Deze meditatie wordt eerder opgenomen 
en is meestal zaterdagavond al te zien en te beluisteren.

Beroeping nieuwe predikant
Onze nieuwe predikant, ds. Tjalling Huisman, meldde via de 
telefoon dat het ook in het noorden zoeken is naar nieuwe 
manieren van ontmoeten. We hebben afgesproken dat hij 
D.V. aan het begin van de zomer zijn werk in onze gemeen-
te begint. De intrededienst staat nog gepland op 5 juli, 
maar zal naar het zich laat aanzien waarschijnlijk pas na de 
zomer plaatsvinden.

Mini-pelgrimstocht 2020 - afgelast
In de vorige Rond ’t Hofke werd de mini-pelgrimstocht 
aangekondigd voor 17 mei aanstaande. Door de verlenging 
van de coronamaatregelen kan deze niet doorgaan. 

Paaskaarsen versieren door de 
kindernevendienst 2020
Omdat de meeste activiteiten stil liggen of een totaal ander 
karakter hebben gekregen, worden jaarlijks terugkerende 
activiteiten op een andere manier uitgevoerd..

Net als vorig jaar hebben de kinderen paaskaarsen versierd, 
maar nu thuis met materiaal dat daarvoor aan huis is be-
zorgd. Er is een geweldige foto van gemaakt. 
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Op 6 april jl heeft het leefbaarheidsteam vergaderd.  I.v.m. 
de coronacrisis gebeurde dat deze keer online. Goed is te 
melden is dat het team inmiddels een nieuwe vaste 
voorzitter heeft. Ook hebben enkele wijkbewoners 
uitgesproken belangstelling te hebben voor het  team. 
Kortom goed nieuws voor de leefbaarheid in onze wijk.
De wijkagent Ronald v.d. Heuvel gaf een toelichting  over 
voorvallen in zijn wijk in de laatste maanden. 
Hij meldde dat het project met de nieuwe buurthelden 
wordt verplaatst naar later dit jaar en hij gaf uitleg over  de 
handhaving van de voorschriften vanwege de coronacrisis.
Mede naar aanleiding van de recente ernstige aanrijding op 
de splitsing Tongelresestraat-Locomotiefstraat kwam de 

verkeersveiligheid van die plaats weer ter sprake. Deze 
situatie is onderwerp van gesprek binnen het LBT 
Geestenberg en er is overleg met de gemeente.
Ook de aanrijding met twee dodelijke slachtoffers op de 
Daalakkersweg en de nasleep daarvan voor de politie, 
kwam ter sprake.

Data volgende vergaderingen in 2020:
-dinsdag, 7 juli 2020 te 20.15 uur        
-maandag,  5 oktober 2020 te 20.00 uur 
Plaats: Het Oude Raadhuis.

U bent van harte welkom.

Leefbaarheidsteam ‘t Hofke

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

Vieringen via YouTube:
•   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.

Vieringen via YouTube: Parochie Sint Joris 
Eindhoven.
Fysiek kunnen we op dit moment niet deelnemen aan de 
Eucharistievieringen. 
Digitaal wel, vier mee via YouTube!
Alle dagen om 19.00 uur, zondag om 11.00 en 18.00 uur.

De Mariakapel in de linkerzijingang van de kerk is dagelijks 
open om te bezoeken, evenals het Kapelletje in de 
Loostraat.

Wat wij extra te vermelden hebben is een uitvaart.
14 april Jeanne Sanders  85 jaar.

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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Uw dakdekker in de buurt!!!

• Gratis offerte 
• Gratis inspectie

• Geen voorrijdkosten

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

Ook na 18.00 uur  Zéér scherpe prijzen

www.platte-daken.nl

040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25  Eindhoven

info@hurkmansdakbedekking.nl

Hurkmans
Dakbedekking
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Tongelre
Verleden en heden

Hoek Wolvendijk Loostraat. Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen.

Hoek Loostraat – Wolvendijk, vroeger en nu. Foto: Paul Brans  
Toen op dit punt twee ongelukken op één dag plaats vonden, waarvan een met dodelijke afloop, heeft de gemeente 
halverwege de jaren zestig op dit punt een bocht in de Loostraat aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
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 ‘t Hofke 8   |   5641 AL Eindhoven   |   tel: 040-212 08 88   |   e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

Begeleidt en adviseert 

op het gebied van 

verzekeringen, 

hypotheken en 

financiële diensten
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Beste wijkbewoners, 
Sinds de komst van het Coronavirus begin maart is er veel 
veranderd voor jullie als wijkbewoners. 
Waar in het begin leek dat het een “normale” griep was, 
werd al snel duidelijk dat deze toch wat heftiger was als 
menigeen had verwacht en gehoopt. Ik hoop dat het u allen 
goed gaat en niet getroffen bent of getroffen wordt door 
het vervelende virus. Allerlei maatregelen drukken een 
zware stempel op ons allemaal. Zo gingen de scholen dicht, 
horeca gelegenheden werden gesloten, maar ook een 
bioscoopje pikken of lekker sporten bij de diverse sportver-
enigingen zit er niet meer in. Kappers, schoonheidsspecia-
listen en andere contactberoepen moesten ook hun deuren 
sluiten. Zo werden werkende ouders ineens leraar of 
lerares en zitten we met zijn allen aan huis gekluisterd. De 
kappers en andere contactberoepen zien hun inkomen 
stoppen en mensen raken hun baan kwijt.  Kortom veel 
zaken die de nodige stress veroorzaken. Wat goed is om te 
zien is dat er over het algemeen erg goed wordt omgegaan 
met de richtlijnen van het RIVM. Blijf zoveel mogelijk 
binnen en als je naar buiten gaat, houdt dan anderhalve 
meter afstand. Ook thuis geen grote groepen mensen 
ontvangen en geen grote feesten organiseren. Veel 
bewoners van onze wijken zijn werkzaam in de gezond-
heidszorg, ziekenhuizen en zelfs op de IC. Voor hen moeten 
we de maatregelen volhouden, zodat de druk op hun 
banen niet onhoudbaar wordt. 

Helaas is het zo dat wij de nodige waarschuwingen hebben 
moeten geven aan vooral jeugdigen, die zich niet aan de 
richtlijnen hielden. Maximaal twee personen en anderhalve 
meter afstand. Een enkeling heeft zelfs hiervoor een 
proces-verbaal gekregen. Ben verstandig, blijf zoveel als 
mogelijk thuis en ga zeker niet met z’n drieën of meer bij 
elkaar staan. Dat voorkomt een hoop ergernis en het helpt 
onze zorgverleners enorm.

Verder ontstaan in deze tijden ook mooie initiatieven door 
en voor onze wijkbewoners. Op allerlei manieren en vooral 
via sociale media ontstaat er grote saamhorigheid om er 
samen met alle wijkbewoners het beste van te maken. Zo 
worden er bloemen gehaald en bezorgd voor wijkbe-
woners, er wordt gekookt voor elkaar en er ontstaan hele 
sites waarbij je jezelf kunt opgeven als helpende hand. 
Jongeren halen boodschappen voor ouderen, enzovoorts. 

Mocht u zelf in de problemen zijn gekomen door alle 
maatregelen, WIJeindhoven heeft een groot pakket aan 
hulp voor u:
 
Hulplijn geldstress: https://www.hulplijngeldstress.nl.
Kleding: kledingruil@outlook.com Awesome is gesloten 
maar via mail kun je een afspraak maken.
Maaltijden: EDS Ervaring die Staat. Zij verzorgen maaltijden 
voor mensen die niet de deur uit kunnen.
Jeugd/gezin:  Villa Pinedo online training voor gescheiden 

ouders 
www.autismehuis.nl/corona. Voor ouders  
met een kind met autisme.

Werk: Ondernemersloket gemeente Eindhoven 040-2384222.
Hulplijn:          Rode Kruis advies als je in quarantaine zit: 

070-4455888. 
De luisterlijn: www.deluisterlijn.nl   
Mind Korrelatie 0900-1450 voor hulp bij 
psychische en sociale problemen. 
Zilverlijn: speciale gratis belservice voor ouderen. 
www.ouderenfonds.nl 088-3442000. 

Binnen de politie hebben we natuurlijk ook rekening te 
houden met de maatregelen, al zal dat niet altijd mogelijk 
zijn. De noodhulpvoertuigen zijn altijd bemand met twee 
personen en indien nodig zullen wij als politie ook het  
fysiek contact aan moeten gaan. Daar waar mogelijk 
houden wij rekening met de voorwaarden. Derhalve is 
bijvoorbeeld het pop-up bureau aan de Telefoonstraat 
tijdelijk gesloten en ontvangen we daar alleen op afspraak 
1 persoon. Mocht u daaraan behoefte hebben, neem dan 
contact op met uw wijkagent. Verder werken wij ook indien 
mogelijk vanaf een thuiswerkplek. Dat laatste proberen wij 
zo min mogelijk te doen, omdat wij als wijkagenten toch 
nog zoveel als mogelijk in onze wijken willen zijn. Uw 
wijkagent is dus gewoon bereikbaar via tel.nr. 09008844, 
www.politie.nl, Instagram en mail. Indien noodzakelijk doen 
wij ook huisbezoeken. 

Hopelijk komt u deze roerige tijden goed door en zien we 
elkaar binnenkort weer in goede gezondheid in de wijk!
Voorlopig echter wel op anderhalve meter,
 
Michael van Aarle en Ronald van den Heuvel 

Politie
update
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Kindertherapie
Therapie voor kinderen die kampen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Praktijkadres
Pagelaan 20A, 5641 CC  Eindhoven 
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

brei- & haakclub
wo: 10.00-12.30 uur
do: 19.00-21.30 uur

Openingstijden
maandag t/m zaterdag: 
van 10.00 tot 17.00 uur
en tijdens de brei- & haakclub

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

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

Openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag: 
van 08.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 
van 10.00 tot 14.00 uur

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

Vertrouwd onderhoud bĳ 
Autovakmeester

URKHOVEN

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!
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Verbouwing Ignatius loopt voorspoedig

Verbouwing Ignatius loopt voorspoedig
Afgelopen november is de verbouwing van Huize Ignatius 
begonnen. Er is ontzettend hard gewerkt en op dit moment 
worden de laatste puntjes op de i gezet en de grote 
eindschoonmaak gedaan. In mei is het zover en gaan de 
bewoners weer terug naar het vertrouwde en prachtig 
verbouwde Ignatius. Tijdens de verbouwing zijn de 
bewoners op de hoogte gehouden van de voortgang aan de 
hand van foto’s en video’s en zij hebben erg veel zin om 
terug te gaan!  

Eetpunt Ignatius
Tijdens de verbouwing hebben de ouderen uit de buurt, die 
normaal gesproken bij Eetpunt Ignatius eten, tijdelijk de 
warme maaltijd genuttigd bij Activiteitencentrum Orka. Nu 

dit tijdens de coronacrisis niet mogelijk is, wordt er toch 
voor gezorgd dat iedereen gewoon de warme maaltijd 
krijgt. Kok Pim kookt namelijk gewoon door en brengt alle 
maaltijden rond. Wat een topper! 

Helaas zal Eetpunt Ignatius niet meteen weer open kunnen 
wanneer de bewoners van GGzE weer terug zijn, er wordt 
hiervoor dan ook gekeken naar een oplossing. Ook zijn er 
nog steeds ouderen van harte welkom om zich aan te 
melden bij het Eetpunt. 

Voor meer info of aanmelden kun je mailen naar 
BWignatius@ggze.nl of (vanaf 12 mei) bellen 
naar 040-2828004.
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

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

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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gezond en Wel
Uw apotheek in coronatijd

Vanuit de redactie is mij gevraagd een nieuwe bijdrage te 
leveren voor Wijkblad Rond ’t Hofke. In deze tweede bijdrage 
wil ik u graag informeren over hoe wij als apotheek omgaan met 
de medicatievoorziening tijdens de coronacrisis en hoe wij 
proberen onze service voor u zoveel mogelijk op peil te houden. 
Wij hebben een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen 
moeten nemen om u en onszelf zo goed mogelijk te 
beschermen om de benodigde zorg aan iedereen te kunnen 
blijven leveren en garanderen.

Mensen die in de afgelopen weken al in de apotheek zijn 
geweest, hebben de diverse maatregelen al gezien en kunnen 
ervaren zoals de balieschermen, de afzetlinten, maximaal 3 
cliënten in de apotheek, geen contant geld, de spreekkamer die 
we tijdelijk niet gebruiken en oude geneesmiddelen die we 
voorlopig niet aannemen. Gelukkig ervaren wij dat iedereen 
enorm veel begrip heeft voor de huidige situatie en dat merken 
we aan de balie door complimenten, via kaartjes, mailtjes en 
zelfs ook cadeaus. Deze waardering geeft ons enorm veel 
positieve energie waar we u graag voor willen bedanken.

De twee belangrijkste tijdelijke veranderingen die ik graag wil 
benoemen, zijn dat op dit moment het nummertjesapparaat 
tijdelijk buiten gebruik is waardoor ook de afhaalcodes niet 
werken. Dit kan ervoor zorgen dat de wachttijden die sinds half 
september aanzienlijk verminderd waren weer tijdelijk kunnen 
toenemen. Ook zijn we in deze periode dagelijks tussen 13.00 
uur en 14.00 uur gesloten. Wij hopen op uw begrip.

Graag wil ik u wat tips geven en informatie met u delen voor de 
komende tijd, maar vooral ook voor de tijd na corona waardoor 
we onze service en dienstverlening verder willen verbeteren. Op 
dit moment zijn we bezig met het opzetten van een telefoon-
centrale waarbij een medewerker vanaf een andere locatie de 
telefoon beantwoordt en tracht zoveel mogelijk vragen te 
beantwoorden. Desgewenst kunt u altijd worden doorver-
bonden met een assistente van de apotheek. Uiteraard kunt u 
ons ook mailen met een vraag of verzoek. 

Om te voorkomen dat u lang moet wachten, hebben wij in de 
apotheek direct rechts voorbij de ingang een brievenbus 
hangen. Hierin kunt u altijd (herhaal)recepten doen die geen 
spoed hebben. Voor 12.00 uur in de brievenbus, dan staat het 

de volgende dag na 14.00 uur klaar en na 12.00 uur een dag 
later na 14.00 uur. Ook mag u een recept fotograferen of 
inscannen en deze naar ons mailen zodat wij het alvast voor u 
kunnen verwerken. Daarbij gelden dezelfde tijden als voor de 
brievenbus en u dient uiteraard het originele (herhaal)recept 
mee te nemen wanneer u de medicatie in ontvangst neemt.

De afgelopen weken hebben wij gemerkt dat de vraag voor 
bezorgen aan huis enorm is toegenomen. Dat is geen enkel 
probleem. De fietskoeriers blijven fietsen. Het is altijd mogelijk 
om de medicatie te laten bezorgen wanneer u niet in staat bent 
om zelf naar de apotheek te komen of wanneer iemand anders 
het niet voor u kan ophalen. Bezorgen is en blijft gratis.

Tenslotte wil ik nog graag kort ingaan op onze herhaalservice, 
e-mailadressen en telefoonnummers. Als uw mailadres en/of 
mobiele nummer bij ons bekend is, krijgt u van ons bericht 
wanneer uw medicatie klaar staat. Wij hebben dit onlangs 
uitgebreid met berichten die aangeven als iets in bestelling 
staat, als het langer gaat duren omdat een medicijn tijdelijk niet 
leverbaar is of dat het bezorgd gaat worden. Zo proberen we 
duidelijk en zo snel mogelijk u op de hoogte te stellen van de 
status van uw medicatie. Als u een bericht wilt ontvangen 
wanneer medicatie klaar staat, geef dan deze gegevens aan ons 
door. Ook kunt u gebruik maken van onze herhaalservice voor 
chronische medicatie. Uw medicatie staat dan iedere drie 
maanden automatisch voor u klaar of wordt  voor u bezorgd. U 
krijgt hiervan ook een bericht via mail of SMS en de recepten 
regelen wij via uw huisarts of specialist. Dit proces verloopt 
helemaal automatisch. Gebruik maken van deze herhaalservice 
kan eventueel ook zonder mail en/of mobiele telefoon. 
Veranderingen van uw (chronische) medicatie passen wij met 
een recept van uw arts direct aan, zodat uw herhaalservice 
gewoon kan blijven doorlopen.

Indien u aanvullende vragen heeft of extra informatie wenst, 
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en helpen wij u 
graag verder. Veel gezondheid gewenst in deze voor iedereen 
onwerkelijke periode.

Met hartelijke groeten,
Team Service Apotheek Tongelre
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Jos Liebens, dirigent van de Tongelresche Schola Cantorum

Jos heeft in november 2019 bij het bestuur van de Sint-Joris-
parochie, om gezondheidsredenen, zijn ontslag ingediend als 
koorleider van het Gregoriaans Koor. Hij is inmiddels 83 jaar 
en koorzanger vanaf januari 1954. Hij treedt terug per 1 juli 
aanstaande. Dit koor richtte Jos zelf op, op 21 mei van het 
jaar 2000. Het koor bestaat uit een hechte groep van zangers 
en zangeressen die veel belangstelling heeft voor de oudste 
muziek van de Kerk, het Gregoriaans, en die daarnaast ook 
veel waarde hecht aan goede sociale contacten. Het zijn 
thans nog altijd 17 Vrienden voor het Leven. 

Als geboren en getogen Tongelrenaar startte Jos als 16 
jarige zijn zangcarrière in het Mannenkoor van Jan van der  
Weerden in de Sint-Jozefkerk, en vervolgde hij zijn muzikale 
loopbaan bij dat andere muzikale Tongelresche talent, Toon 
de Groot.  Toen de Sint-Jozefkerk werd afgebroken, werden 
de activiteiten verlegd naar het mooie Antoniuskerkje aan 
de Fazantlaan, waar na enkele jaren Jos zijn Schola 
oprichtte. 

Jos was er niet rouwig om, dat de kooractiviteiten 
vervolgens naar de Martinuskerk  verhuisden. In die kerk 
was hij zelf gedoopt, zijn ouders zijn er getrouwd, voor zijn 
grootouders zijn er de uitvaartdiensten gehouden. Zelf zat 
hij in de oorlog twee jaar op de bewaarschool bij de Zusters 
van Schijndel achter de Oude Tongelresche Begraafplaats 
en volgde hij twee imkercursussen op de Tuinbouwschool 
bij meester Meijs aan ’t Hofke. 

Zijn muzikale opleiding kreeg hij bij het Ward-Instituut in 
Roermond en bij de Benedictijner Monniken in Frankrijk, 
waar hij ook nog werd uitgenodigd om de Masterklas te 
volgen bij Dom Eugène Gajard O.S.B. te Solesmes. Hierna 
ging hij naar de universiteit van Essen, in West-Duitsland, 
waar hij Gregoriaans studeerde bij Professor dr. Stefan 
Klöckner. 

Van professie is deze Tongelrenaar 35 jaar lang Hogeschool-
docent geweest in communicatievakken bij Fontys in 
Eindhoven en in Tilburg. Hiertoe studeerde hij eertijds af 
aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.  

Eén keer per maand en op Hoogtijdagen treedt het koor op 
in de Sint Martinuskerk in Tongelre. 
Repetities zijn in het kerkwijkcentrum Tongelre op 
donderdag voormiddag, meestal één keer in de 14 dagen. 
 
Belangstellenden zijn altijd welkom en krijgen, als ze zich 
als lid aanmelden, een interne opleiding. Nadere info:  
Pastoraal Centrum Sint Joris, telefoon 040 2110467.



48

Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93

Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 
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Fysiotherapie bij COPD (en astma)
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gezond en Wel
Langzaam komt de wereld tot stilstand. 
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat er op het journaal en in 
de kranten werd gesproken over een virus in China. Maar ja, dat 
was in China, ver weg van ons landje. Vervolgens kwamen er 
heftige berichten over het virus uit landen in Europa zoals Italië 
binnen. Erg akelig, maar toch nog steeds redelijk ver weg. En 
toen, toch nog plotseling, kwam er het nieuws dat er iemand in 
Brabant besmet was met het virus. Daarna ging in ons land het 
aantal besmettingen in een stroomversnelling omhoog en 
veranderde alles. 

De wereld zoals we die kennen komt langzaam tot stilstand. 
Kantoren blijven leeg, scholen blijven dicht en winkels blijven 
gesloten. Het gaat dan nog verder, de sportscholen sluiten, de 
tennisbanen gaan dicht, er kan niet meer worden gevoetbald en 
we kunnen niet meer uit eten.

Voor mijn werk als oefentherapeut betekent dit, dat de 
patiënten massaal afbellen. Dit of omdat ze zelf klachten 
hebben of vanuit de angst om besmet te raken. Beide hele 
goede redenen om thuis te blijven. Zo had ik de eerste week van 
maart gewoon nog een volle agenda. De week erop liep het 
aantal behandelingen iets terug en in de hierop volgende weken 
nam het aantal behandelingen met 80% af. Langzaam maar 
zeker zag ik mijn praktijk leeglopen. Ik weet dat ik nog dacht, “dit 
gebeurt toch niet echt”. Maar het gebeurde wel degelijk echt, 
het is de nieuwe realiteit. Langzaam komt de wereld om ons 
heen tot stilstand. De straten zijn leeg, de  schappen in de 
winkels zijn leeg en mijn praktijk bijna leeg. De verspreiding van 
het virus neemt helaas toe (op het moment van dit schrijven 
medio april) en de maatregelen worden aangescherpt om de 
verspreiding van het virus in te perken. Zo wordt o.a. het 1,5 
meter afstand houden, ingevoerd. Dit betekent voor mijn werk 
dat ik alleen nog hands-off behandelingen, dus zonder 
aanraken, mag uitvoeren. Met oefentherapie is deze manier van 
behandelen goed te doen, dus mijn praktijk kan gelukkig open 
blijven. Tevens is de wachtkamer van mijn praktijk aangepast, 
waardoor het mogelijk is om deze 1,5 meter afstand te 
bewaken. Dit stelt mij in staat om zorg te blijven leveren aan 
patiënten.

Daarnaast heb ik de mogelijkheid gekregen om te gaan werken 
met videoconsulten. Er is een speciaal voor de zorg ontwikkelde 
software beschikbaar. Deze is zowel goedgekeurd als aanbe-
volen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hiermee kan ik 

een (video)consult op afstand geven. Ik zie en hoor de patiënt 
en de patiënt ziet en hoort mij. Dit werkt goed voor de 
patiënten die zorg nodig hebben, maar niet naar mijn praktijk 
kunnen komen. De zorgverzekeraars werken gelukkig mee en 
vergoeden deze nieuwe manier van behandelen. Daarnaast ben 
ik uiteraard ook nog gewoon telefonisch bereikbaar  om 
eventuele vragen te beantwoorden. 

De hele corona-situatie is momenteel niet makkelijk, maar 
gezamenlijk maken we het er beste van. Overal ontstaan 
creatieve oplossingen en mooie initiatieven om de medemens 
te helpen. Wat ik heel mooi vind om te zien, is dat de natuur 
niet stilstaat en zich niets lijkt aan te trekken van het virus. Ik laat 
elke dag de hond uit in het Beukenlaantje en het Wasven en zie 
de bomen in bloei komen, het gras groener worden, de vogels 
gaan nestjes bouwen. Het is vreemd om te zien dat de wereld 
enerzijds lijkt stil te staan en dat alles anderzijds toch gewoon 
doorgaat. 

Ik hoop dat we het met z`n allen in deze nieuwe realiteit vol 
kunnen houden en dat we voor elkaar kunnen blijven zorgen.  
En ik hoop dat op het moment dat deze editie van rond ‘t Hofke 
bij u in de brievenbus valt, de wereld al weer wat meer in 
beweging is. 

 
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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R Z R I N T E R P R E T E R E N N S E H

O O R IJ Z E R T K L S I E R D E K U S C

T M T I D N E R A E E Z N M S IJ R I O S

S A M E N G A A N L F Z E D L N IJ K C I

L A D M I N I S T R A T I E S T G E R F

A R G T O K R D O A W G W E N T S R A A

N L A O O A E M N O N U E A R K R G N R

D E W A A T A N R A A T R P A V A E B G

S V O L W A S S E N H E I D O V A H E O

C U E N N T T A C A L S E E R P D A R P

H D T E A V E R H O O R K A M E R L R Y

A P D A N K B E T U I G I N G E I T Y T

P O N D E R B R E K I N G R I E V E N D

C J A A R O V E R Z I C H T E L E C O M

De overgebleven letters vormen een RIVIER IN NEDERLAND

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 mei 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.

De oplossing van vorige maand is ’KRUIWAGEN’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
T. Buijs
Mortierlaan 91

Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs 
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

ADELAARSNEST  GIDSEN   ONDERBREKING  TYPOGRAFISCH
ADMINISTRATIE  GRIEVEND  OORIJZER  VERHOORKAMER
AMORF   INTERPRETEREN  OPDUVEL  VOLWASSENHEID
CODENAAM  JAAROVERZICHT  PLEZIERVAART  WOONARK
CRANBERRY  KANOEN   ROTSLANDSCHAP  ZEEAREND
DANKBETUIGING  KANTONRECHTER  SAMENGAAN  ZOMAAR
DRIVE   KRIJGSRAAD  SIERDEK 
EETWAAR  LATIJN   SUIKERGEHALTE 
EIKEN   LINKSHANDIG  TANTIEME 
EINDSTREEP  METWORST  TELECOM 
ESKADER   NARCOSE  TOLERANT 
ETALAGEPOP  NAUWELIJKS  TOTDAT

 Pagelaan woordzoeker 
Mei
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Ontspanningsyoga en
individuele begeleiding 

natuurgeneeskunde
vergoeding zorgverzekeraar 

mogelijk.

Aanmelden en info:
Corina van Dommelen  

’t Hofke 59  
5641AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl
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Een behandeling in mijn salon staat synoniem 
voor rust en verzorging van lichaam en geest. 

In een ontspannen omgeving waar persoonlijke 
aandacht en kwaliteit hand in hand gaan.

✔ persoonlijk advies
✔ iedere huid is anders
✔ verzorging in de salon en thuis
✔ producten op basis van aloe vera
✔  acné specialisatie/vergoeding via

zorgverzekering mogelijk

Hanne Retera ❘ salon voor huidverzorging
Haagbeemd 61, 5641 NB Eindhoven

Telefoon 040 281 15 45
www.schoonheidssalon-hanne.nl

Uw uiterlijk is mijn visitekaartje

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

T +31 (0) 40  281 41 50  |  E info@hypotheekvanrichard.nl

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


