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Rozen bloeien
Rond ‘t Hofke

Wasven, Orka, Raadhuis:

Lintjesregen:

Lidl Karregat:

Wij zijn weer open

Riet en Kees geridderd

Opening op 24 Juni
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Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:
❉ Haken
❉ Breien
❉ Quilten

❉ Borduren
❉ Haakpaketten

En heel veel accessoires!

Groothandel & opleiding
Nagelstyling

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

U vindt ons op: Urkhovenseweg 17a te Eindhoven

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

www.mijnhobbywinkeltje.nl
Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

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

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

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

Pedicurepraktijk

Massagepraktijk Zuss
Speciaal voor vrouwen

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260
www.massagepraktijkzuss.nl

Daalakkersweg 2
5641 JA, Eindhoven
Unit 2-178

Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven
Voor informatie of het
maken van een
afspraak kunt u bellen
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naar 06-46031078
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van de Redactie
Dit is de 56e jaargang van Rond ’t
Hofke. Ons wijkblad bestaat dus al
meer dan 50 jaar! Al die jaren
hebben vrijwilligers zich ingezet
om het blad te verbeteren, te
veranderen of simpelweg in stand
te houden. Ja, want het wijkblad is
ook heel noodlijdend of beter
gezegd op sterven na dood
geweest. Enkele actieve mensen
hebben toen tijdig ingegrepen en
er weer een florerend blad van
gemaakt.
Rond ’t Hofke ziet er nu heel
anders uit dan toen het in 1964
van start ging. De grootste verandering onderging het in mei 2017.
We hebben toen afscheid
genomen van het A4 formaat en
sindsdien wordt het hele blad in
kleuren gedrukt. Dat was toen, nu
drie jaar geleden, voor onze
werkgroep een hele stap. Alle
wijkbewoners zijn nu ruimschoots
in de gelegenheid geweest om
kennis te maken met het
vernieuwde blad. Wij vinden dat
het daarom tijd wordt om onze
lezers enkele vragen te stellen,

want we mogen niet denken dat
het wel goed gaat, nee we moeten
scherp en alert blijven en wij willen
graag weten waarmee we onze
lezers een plezier doen.
Daarom graag een reactie op de
volgende vragen:
1 Wat vindt u van het blad?
2 Wat mist u in het blad?
3 Wat mag eruit?
U kunt reageren via onze website:
www.rondhethofke.nl
Als u daarna de link: “Contact”
selecteert, dan kunt u uw naam,
uw e-mailadres en het onderwerp
invullen en in het vak “je bericht”
kunt u de vragen beantwoorden.
Als u dat gedaan heeft tot slot nog
even onderaan op “verzenden”
klikken.
Wij zijn u dan bijzonder dankbaar
voor uw reactie. Wij vinden de
mening van onze lezers erg
belangrijk en gaan proberen van
‘Rond ’t Hofke’ een nog beter
wijkblad te maken.

Veel leesplezier!

Datum volgende uitgave:
± 9 juli 2020
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden artikelen te weigeren, te wijzigen
c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Jos Rovers

Foto: IJzeren Man door Hans van Kimmenade
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Bergen Taxi eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

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

Jeugdhoek
Een mooie tijd om er op uit te trekken en
de natuur in te gaan! Zijn er ook dieren
op de plek geweest waar jij nu loopt?
Neem deze uitgave van rond ‘t hofke
mee en ga op zoek naar dierensporen.

WIE IS HIER GEWEEST?

Kun je ze niet vinden, kan je er ook altijd
samen een spel van maken. Eén kind is de
boswachter, de andere kinderen zitten in
een rijtje op de grond of rond de zandbak. Aan de hand van het overzicht met
dierensporen, tekent de boswachter een
spoor in het zand. De andere kinderen
proberen nu te raden van welk dier dit
spoor is. Als ze het niet meteen weten,
kan de boswachter hints geven.
Bijvoorbeeld door het bijhorende geluid
te maken.

Wij vonden in ons archief nog 11 rijmpjes

Vogelrijmelarij

Door Huub Sanders

De Tafeleend
De Tafeleend sprak tot zijn vrouw
schat ik heb het echt niet zo gemeend
nooit nee nooit meer noem ik jou
een bijzet… Tafeleend.

Alle kinderen zitten achter een lijn op de grond of rond de zandbak. Aan de hand van de voorbeelden hieronder, teken je een spoor in het zand. De
kinderen moeten raden van welk dier dit spoor is. Als ze het niet meteen weten, kun je hints geven. Bijvoorbeeld door het bijhorende geluid te maken.

Paard

Geit

Koe

Ree

Eend

Reiger

Meeuw

Kraai

Kalkoen

Konijn

Muis

Eekhoorn

Marter

Das

Vos

Hond

Huiskat

Otter

Wezel

Wandelschoen

Laars

Voetafdruk mens

Oppas/bijles
Hallo, ik ben Nienke de Wit en ik ben 17 jaar oud.
Ik woon in een wijk die grenst aan ’t Hofke en pas
nu al een tijdje op, maar ik wil graag nog wa
nieuwe adressen. Zelf heb ik een zusje dat nu 4 is,
waar ik ook veel ervaring mee heb mogen opdoen
met oppassen. De leeftijd van de kinderen maakt
voor mij niet uit. Zelf ga ik nu beginnen aan de
opleiding interieuradviseur op het Summa College.
Ik ben creatief, hou van tekenen, vind het super
leuk om spelletjes te spelen en om naar buiten te
gaan. Verder vind ik het geen probleem om voor
de kinderen een lekkere maaltijd te maken, of ze
te helpen met hun schoolwerk. Ook houd ik van
leuke grapjes en gezelligheid en heb er plezier
in om op te passen. Heeft u nog iemand nodig?
Informeer mij dan via: telefoon 06-81670594
of mail naar nienke31072002@gmail.com.
Groetjes, Nienke de Wit
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de wisselpen door
Maaike Van Doren
Hallo allemaal,
Ik ben Maaike Van Doren. Alvast een paar
basisgegevens over mij: ik ben 31 jaar.
Ik kom uit België, Vlaams-Brabant, Kampenhout. Ik heb 6 jaar in Brussel gestudeerd en
gewoond. Ik studeerde Agogiek en Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.
Van 16 tot 23 jaar was ik vrijwilliger tijdens
alle schoolvakanties met als taak:
animeren en entertainen van kinderen en

1. Ikzelf (2010) verkleed op het speelplein te Kampenhout

jongeren. Ik woon nu 6 jaar in Eindhoven.
Ik heb mijn man Willem leren kennen in
Suriname. We zijn bijna 5 jaar getrouwd en
hebben twee kinderen, Wim (2 jaar) en Hannah (1 jaar). We zijn 4 jaar geleden verhuisd
naar ‘de Brabis’ in Tongelre. We wonen hier
heel graag.
Ik wil jullie meer vertellen over mijn hobby:
spelen. Want spelen is, mijns inziens, niet
6

iets wat alleen kinderen zouden moeten
doen. Spelen is ontdekken, loslaten, vrij en
fantasierijk zijn. En dat kunnen veel volwassenen wel eens gebruiken.
Als kind vond ik volwassenen saai. Heel saai.
Zeker op familiefeesten. Iedereen ging dan
zitten aan een lange tafel. Het enige wat ze
deden was eten en praten. Verschrikkelijk.
Gelukkig had ik een grote familie en dus
veel neven en nichten die het ook geweldig
vonden om te spelen. Trampoline
springen, dansjes
bedenken, op
houten stelten
lopen, tik- en
verstopspelletjes
spelen, even een
limonade drinken
en dan weer alles
opnieuw doen.
Als tiener vond ik
volwassenen ook
saai. Ik was cool,
zij waren oud en
niet-cool. Het
kinderlijke speelse gaat eraf in je
tienerjaren. Mijn
vrienden werden
mijn hele wereld. Toch bleef ik spelen leuk
vinden. In de scouts deden we grote bosspelen, sjorden we onze eigen eettafels met
palen en touw en maakten we elk jaar een
groter kampvuur. Met mijn ouders en broer
speelden we op vakantie elke dag gezelschapsspelletjes. En met mijn vrienden nam
ik het initiatief om dingen te doén: waterspelletjes in het zwembad, (illegaal) over-

nachten in het bos en free podium
presenteren op de middelbare school.
Als jongvolwassene vond ik volwassenen nog altijd saai. Ik was leidster
bij de scouts en was animator bij het
speelplein van het dorp. Op zo’n
vakantiedag had ik gemiddeld 4
verschillende
verkleedoutfits aan, sprak ik met 5
verschillende accenten en danste
ik minimaal 6 dansjes met 100-150
kinderen. Ik had een plek gevonden
waar ik verder kon spelen.
En dan: kom je iemand tegen, einde 2. Koning Willem III legt de volgende speelronde uit (Eckart Wandelpark
studie, starten met werken, samenwonen
Zo moest er onder andere het traagste
en trouwen. Ineens was ik de volwassene.
rondje Brabis gereden worden met de auto
Ik moest snel iets vinden voordat ik zelf ook
(voor de hoofdzonde traagheid) en moest
saai ging worden. Zo zijn we gestart met een men op de hoogste plaats in Eindhoven

3. Nagels kloppen om dukaten te verdienen in het Eckart Wandelpark

jaarlijkse ‘verrassingsdag’ voor onze vrienden. Een dag waarop ‘spelen’ centraal staat
en vaste kaders vervagen. In 2016 zijn we
gestart met een autorally die het thema ‘de
7 hoofdzonden’ had. Vijf groepen kregen elk
zeven opdrachten.

staan (voor de hoofdzonde hoogmoed). Ik
zag onze, ondertussen volwassen, vrienden
in een mum van tijd speels en competitief
worden. Ze waren weer kinds en ik zag ze
genieten. In 2018 gingen we door met een
bosspel waarbij koning Willem III op zoek
7

Kinderdagverblijf
Lukkepuk
Zijn jullie op zoek naar kinderopvang:
Rust, dezelfde omgeving als thuis,
Structuur, altijd dezelfde begeleiders,
Kennis, professionele opvoeders,
Kleinschalig, één verticale groep,
dan zijn jullie van harte welkom.
Kleinschalig, rust, en kwaliteit is ons streven!
Voor meer informatie: 040-2810064
Website Lukkepuk: www.lukkepuk.nl

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010
DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND! aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat

klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een
goed advies en service voor een betaalbare prijs.
Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is
laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy
aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffie staat klaar! Ook kunt u via onze
website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

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

Profiteer nu van

extra lage hypotheekrente
Kijk voor de actie op snsbank.nl of kom langs
Klein Tongelreplein 4, Eindhoven

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Individuele begeleiding naar innerlijke balans,
meer energie en mentale rust.
Korte kennismaking gratis.
Vergoeding zorgverzekeraar.
Info: Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
T : 040-2840430
M : 06-27055614
W : www.prana-om.nl
E : info@prana-om.nl

de wisselpen door
Maaike Van Doren

Vervolg

was naar een troonopvolger. Handelswaren en dukaten stonden centraal, maar er
was ook een illegale markt. In 2019 organiseerden we een buitenspeeldag voor alle
kinderen van onze vrienden. De speeltuin
bij de Krommenbeemd kreeg een crea- en
chillzone waar kinderen terecht konden
voor poppenkast, schilderen, boekjes lezen en een massage. Daarnaast was er een
doe-zone waar een fantasietocht vertrok en
er gespeeld kon worden met zelfgemaakt
zoutdeeg en een parachute. Ondertussen
zijn onze vrienden overtuigd: spelen is en
blijft leuk!
Er is in Nederland niet echt een tegenligger van wat ‘speelplein’ in België is. Je kan het vergelijken met buitenschoolse
kinderopvang, maar in België draait dit volledig op jonge
vrijwilligers.

Nu ik zelf moeder ben van 2 kinderen snap
ik het wel. Het is als volwassene heel
gemakkelijk om in een routine te vervallen

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.

van werk-kinderen-eten-tv kijken-slapen. Dit
5 dagen in de week herhalen. In het weekend poetsen, een hobby onderhouden en
een verjaardag vieren. Om tenslotte twee
keer per jaar op vakantie te gaan en uit te
rusten van dit alles. In principe is hier niks
mis mee (en doen ook wij hieraan mee)
maar jongens, wat is het saai en voorspelbaar! Vandaar mijn hobby ‘spelen’. Niets is
zo leuk als even uit deze routine te zijn, je
even kinds te voelen en minutenlang in de
slappe lach blijven hangen, tot tranen toe. Ik
zal dus altijd actieve werkvormen en
creatieve opdrachten blijven inzetten op het
werk om te breken met de saaie vergaderingen. Ik zal altijd positief reageren wanneer
één van mijn kinderen een speelimpuls
geeft. Ik zal altijd volwassenen stimuleren
om los te laten tijdens een verrassingsdag.
Ik zal altijd blijven spelen, want ik weiger
een saaie volwassene te worden.

4. Poppenkast op de buitenspeeldag in de speeltuin bij Krommenbeemd
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Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost

Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers
• (Decor) radiatoren • Sanitair
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:
• Onderhoud en service voor uw cv ketel
• Badkamerrenovatie
• Keukenaansluiting
• Loodgieterswerkzaamheden
Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven
(040) 2814718 - (06) 24594829
installatiebedrijfhulsen@on.nl
Informeer naar onze voordelige tarieven!
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Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Tongelrese
Natuurwijzer
Torenvalk
Het is alweer 8 jaar geleden dat
oud-natuurvrijwilligster Truus, met de hulp van
één van onze timmervrijwilligers, een torenvalkenkast heeft gemaakt. Met trots werd de kast
bovenop een paal gezet in de boomgaard bij de
Wasvenboerderij. En toen maar hopen dat een
torenvalk daar een nest in zou gaan maken.
In de afgelopen jaren hebben er wel eens wat
holeduiven, wat kauwen en een buizerd opgezeten;
maar de vogel waar de kast voor gemaakt is,
hebben we al die tijd helaas niet gezien.
Totdat begin maart ik een hoog gepiep opmerkte.
Een geluid wat ik in het Wasvengebied niet eerder
had gehoord.

Ik ging op onderzoek uit en al snel spotte ik, jawel,
een torenvalk. In diezelfde week waren het er zelfs
drie. Er werd gevochten door twee mannetjes om
een vrouwtje en uiteindelijk bleef er een koppeltje
over.
Twee en een halve week verbleven de valken rond
de boomgaard en waren daarna verdwenen.
Jammer. We hadden gehoopt dat het een broedgevalletje zou worden. Waarschijnlijk hebben ze
elders wel een plek gevonden. Het zij zo.

ik een bevestiging kan krijgen. En jawel hoor, daar is
ie weer, bovenop de kast. Hij komt denk ik even
kijken, van hoe het hier is. Leuk!
De volgende dag zijn het er tot mijn verbazing weer
twee. Wow, ze zitten op en in de kast en verjagen
de kauwen die eromheen vliegen.
Een week later zijn ze er nog.
Zou het kunnen dat ze ergens anders misschien een
nest hebben verlaten, zeg maar dat het broedsel
daar is mislukt, of zijn ze nog steeds op zoek naar
een fijne plek met genoeg voedsel zoals muizen?
Op de natuurakkers is natuurlijk wel het een en
ander te halen aan eten, omdat daar in ieder geval
geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
De komende tijd houden we het koppel maar eens
goed in de gaten, in de hoop dat er een paar jongen
worden grootgebracht. Er zijn natuurlijk ook nog
een boel vijanden die liever niet de valken in hun
territorium willen, zoals de bosuilen en kraaien.
Ik heb ook Truus nog maar eens gebeld met het
goede nieuws van het koppeltje wat haar kast
bezoekt en misschien wel bewoont. Daar was ze
natuurlijk heel erg blij mee.
Want daar doen we het voor. Voor mens en dier!

Op 29 april om ongeveer zes uur in de ochtend nam Met groengroet,
ik, nog half slaperig, een hoog piepend geluid waar. Kees van Grevenbroek
En nog een keer. Dat maakt bij mij altijd een soort
blijdschap los. Ik herkende meteen weer het geluid
van de torenvalk.
Nog voor het ontbijt ga ik toch maar even kijken of
11

Nieuws
van Sectie-C

Studio Worldyoga

Yoga voor iedereen, yoga voor de wereld

De afgelopen twee maanden is onze wereld op
een bepaalde manier misschien wel hetzelfde
gebleven, tegelijk is ze ook volledig veranderd.
Mijn yogalessen verzorg ik inmiddels al twee
maanden online vanuit België, waar ik samen
met mijn vriend woon. We leven momenteel
in een bijzondere tijd. De tijd van Corona en
alle daarmee gepaard gaande onzekerheden
en angsten. Een tijd waar de minst mooie maar
ook de mooiste kanten van mensen naar boven
komen.
Het is zeker ook een tijd die je kunt gebruiken
om alles eens te herzien. Hoe leef ik? Hoe ben
ik tot nu toe met mijn leven omgegaan? Het is
misschien nu wel het uitgelezen moment om te
gaan kiezen voor je eigen rust en om gezonder
met jezelf te leren omgaan!
Al heb ik gestudeerd aan de Design Academy
in Eindhoven en ben ik daarna als freelance
ontwerper aan de slag gegaan, toch heb ik mijn
hart gevolgd toen er iets anders op mijn pad
kwam. Ik heb sinds mijn prille jeugd gedanst, en
een jaar na mijn afstuderen werd ik gevraagd om
bij stelt-theatergezelschap ‘Close Act’ te komen
dansen (en later op stelten te gaan lopen). Met
hen heb ik de afgelopen vijfentwintig jaar de
hele wereld over gereisd. Samen met mijn collega’s hebben we het geluk gehad in veel landen
op de mooiste plekken op te treden, maar ook
in landen waar mensen niet de vrijheid kennen
zoals wij die kennen. Het was, en is, altijd hard
werken, omdat we voorstellingen in de open
lucht maken en we tussen het publiek spelen,
dansen, op stelten lopen en gebruik maken van
veel grote bewegende en
rijdende objecten. Om fit te blijven had ik
altijd een yogamat bij me die je overal kunt uitrollen. Yoga begon voor mezelf als een manier
12

1. Liduine

om voor mijn optredens fit te blijven. Het werd
echter al snel een passie die ik heel graag wilde
overdragen. Yoga werd een trouwe ‘reisgenoot’
van me, en heeft me altijd weer in staat gesteld
om thuis te komen bij mezelf.
Het is altijd al mijn passie geweest, en ook mijn
(yoga) drijfveer het leven mooi te maken, het
leven mooi te (leren) leven. Dat is vaak niet
gemakkelijk. En het ‘leven leren leven’ heb ik zelf
vanaf mijn vroege jeugd steeds weer opnieuw
vanuit Eindhoven mogen doen. Eindhoven is de
rode draad geworden die door mijn hele leven
loopt. Na meer dan 15 jaar yogalessen verzorgd
te hebben in Eindhoven, ben ik onze eigen

studio en eigen Yin yoga opleiding gestart in Tongelre. Studio Worldyoga is, en zo ervaren onze
leden dat ook, een warme, bijzondere en zeker
geen doorsnee studio. Ik heb veel yoga opleidingen gevolgd, want kennis is belangrijk. Maar het
ècht kijken naar mensen en kijken naar wat goed
voor iemand is, vind ik zeker zo belangrijk. Het
gaat mij om
aandacht te hebben voor ieder individu, immers
iedereen heeft een ander lichaam en heeft andere mogelijkheden.
Of yoga iets voor jou is? Natuurlijk! En ben je
ooit te oud om te leren?
Kortom je hoeft niet lenig of sterk te zijn om met
yoga te beginnen. Je begint er juist mee om dat
te worden. Wat ik heel belangrijk vind, is dat
iedereen yoga op zijn eigen manier moet kunnen
meedoen. Dat je een yogahouding met respect
voor je eigen lichaam kunt uitvoeren, zodat jij
op een voor jou verantwoorde en fijne manier
mee kan doen. En je zult zien dat je na ongeveer
een les of tien soepeler, meer ontspannen en
krachtiger wordt.
De lessen die ik aanbied in onze studio zijn,
Power yoga, een heel actieve vorm van yoga, Yin
yoga, een hele rustige en diep ontspannende

vorm van yoga. Een dansachtige vorm van yoga,
Spiral Vinyasa genaamd, en een ontspanningsles, de Yoga Nidra les, wat ook wel eens ‘de
yogaslaap’ wordt genoemd. Op onze site (www.
worldyoga.eu) kun je, over wat deze yogavormen inhouden, meer lezen.
Mocht je het eens willen proberen, dat kan!
Helaas op dit moment even niet in onze
studio, maar wel online. Het enige wat je nodig
hebt is een pc, iPad of tablet, en een ruimte
thuis waar je een yogamat kan uitrollen. Je hoeft
geen account aan te maken, want mocht je
interesse hebben dan stuur ik je een link, die je
enkel hoeft aan te klikken om een les te kunnen
volgen.
Wil je meer lezen, bezoek dan eens onze site
worldyoga.eu.
Interesse of vragen, stuur gerust een email
(mailme@worldyoga.eu).
We beantwoorden je mail graag.
En hopelijk kan onze studio snel weer open en je
bent dan van harte welkom!!
Warme groet, Liduine.
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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

Mannen, Uomo, Guys, Homme
Uniek. Individueel. Krachtig. Mannelijk.
En dat alles met een onmiskenbare stijl.
Tailor’s made grooming for real men*

Producten 1 17.95 per blikje. pommade clay gum wax

’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
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Verenigingen
Aan het woord
Scouting Doornakkers
We mogen weer

Wauw! Zaterdag 2 mei 2020 ga ik niet snel vergeten. Ik stond op de hoek van het veld te
wachten op de kinderen. Elk kind kwam rennend het terrein op met een brede glimlach,
begon te vertellen dat ze ons gemist had en rende door naar het speeltoestel om samen
met vriendinnen te gaan spelen.
En ja, als staflid had ik scouting ook gemist! Het is heerlijk om elke zaterdagmiddag een
leuk, nieuw programma neer te zetten voor de meiden, zodat ze op een uitdagende manier
plezier kunnen maken en samenwerken. Ruim 2 maanden hebben we dit moeten missen
en we gingen er 2 mei weer met veel energie tegenaan! Ondanks de maatregelen konden
de kinderen zich weer vermaken en verschillende dingen leren, wat mooi was om te zien!
Vanaf toen was elke zaterdagmiddag opnieuw een feestje waar werd gesproken over huisdieren, skeeleren en taarten bakken en niks anders.
Kortom: wanneer mijn meiden blij zijn en rondrennen met een brede
glimlach, dan ben ik dat ook!
Anne van Kemenade
Staflid bij de Kabouters
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Voetbalvereniging Tongelre
RKVV TONGELRE DE EEUW GEPASSEERD!
Ondanks de taaie tegenstander is de Tongelrese
voetbalclub nu officieel 100 jaar jong! En ondanks dat
alle festiviteiten noodgedwongen nog zijn uitgesteld,
mogen we toch blij en gelukkig zijn dat deze club met
zijn fantastische geschiedenis, deze mijlpaal heeft
bereikt.
Een goed moment om even stil te staan bij deze
situatie en even te putten uit de nieuwsbrief van RKVV
Tongelre.
De crisis heeft nogal wat impact gehad op alles en
iedereen, dus ook op onze vereniging. Zoals iedereen
weet hebben we de viering van ons jubileum helaas
moeten uitstellen. Onze hoop was dat we dit konden
vieren aan het begin van het nieuwe seizoen, maar
door het verbod op evenementen wordt het nu vrijdag
30 april 2021 (receptie) en zaterdag 1 mei 2021
(feestavond). Voor de zekerheid toch maar vast in de
agenda noteren en we hopen jullie dan allemaal te
zien!

weer het veld op
gegaan, natuurlijk
met inachtneming
van de geldende
regels. Een andere
belangrijke datum is
1 september; als het virus onder controle blijft kunnen
de competities van start gaan voor veld en zaal.
Nu veel mensen voorlopig niet op vakantie gaan, wordt
er ook gekeken naar mogelijkheden om activiteiten te
organiseren in de zomervakantie. Dit en nog veel meer
vindt u terug op de site van RKVV Tongelre.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de pas
getekende sponsorovereenkomst met supermarkt
PLUS De Laat, gevestigd op het Dirigentplein in
Tongelre. Woensdag 20 mei is Frenk de Laat op het
sportpark in een gezellige sfeer ontvangen door het
bijna voltallige bestuur waarbij de overeenkomst in een
heerlijk zonnetje is ondertekend door beide partijen.
Het sponsorcertificaat is overhandigd waarbij Frenk
duidelijk zijn ambities heeft laten blijken: “De Laat gaat
Op de laatste algemene ledenvergadering is vastgesteld voor GOUD”. Dit alles omgeven door een flink aantal
dat onze verenigingsnaam per 1 juli 2020 gewijzigd zou jeugdige spelers wiens toekomst er hierdoor natuurlijk
worden in SV Tongelre. Maar nu we niet alle officiële
nog beter uitziet.
zaken op tijd hebben kunnen regelen, is er besloten
deze naamswijziging een jaar uit te stellen. Bijkomend Tot slot: SPORT
voordeel hiervan is dat we alle jubileumfestiviteiten
Voetbal is op de terugweg; de Bundesliga is hervat,
nog als RKVV Tongelre kunnen laten plaatsvinden. Het zonder publiek uiteraard. Het voordeel hiervan is dat
komende seizoen zal er al wel een geleidelijke overgang het net is alsof je naar Tongelre 4 zit te kijken, het
plaatsvinden naar de nieuwe naam; o.a. op de kleding klasseverschil lijkt ineens niet meer zo groot.
zal het nieuwe logo al zichtbaar zijn.
Met gezonde en sportieve groeten!
De jeugd is sinds 6 mei weer gestart met de trainingen
en vanaf 11 mei zijn ook voetballers boven de 18 jaar
Peter Laurier
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Kindervakantie week De Beuk
Beste ouders/verzorgers en kinderen
Helaas moeten wij mededelen dat kindervakantieweek de Beuk dit
jaar niet zal plaatsvinden.
Wij hebben contact gehad met de gemeente en ons werd
medegedeeld dat het dit jaar helaas niet door kan gaan. Om zo’n
week te organiseren hebben wij toestemming van de gemeente
nodig. En zoals bekend mogen er geen evenementen worden
georganiseerd tot 1 september. Dit houdt voor ons in dat de
kindervakantieweek dus niet kan doorgaan.
Ook wijzelf vinden het niet verantwoord om met zoveel kinderen
en een heleboel vrijwilligers op een terrein te staan.
Wij vinden dit ontzettend jammer en hadden graag een kindervakantieweek gewild maar voor dit
jaar kan het dus helaas niet doorgaan. Wij hopen iedereen weer te zien in 2021 in de hoop er dan
weer een fantastische week van te maken.
Met vriendelijke groet,
Alle vrijwilligers van kindervakantieweek de Beuk

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935

Lekker het is weer zomer! Ondanks
de vele beperkingen hebben we
toch weer een vrij gevoel. De tuin
staat er al heel mooi bij, onze
leden zijn blij dat ze nu lekker bezig
kunnen zijn en zo heel gemakkelijk
afstand te kunnen houden. Op de
tuin zijn al je zorgen een heel stuk
kleiner, dit is zo heerlijk.
We zijn met z’n allen druk bezig geweest de afgelopen maanden. Er zijn
vele nieuwe stekken gemaakt zodat
onze planten weer zijn verjongd, er
zijn ook hele mooie nieuwe soorten
bij, natuurlijk weer spannend of
deze goed aanslaan. Op het laatst
van het vorig seizoen heeft onze
regeninstallatie het begeven, dit was
al een oud beestje en kon niet meer
gerepareerd worden. En de tuin kan
echt niet zonder, er moest dus een
nieuwe komen, dit is natuurlijk een
hele greep uit onze clubkas. De dahliatuin bestaat dit jaar 85 jaar. Dit is
echt een unicum; Tongelre kan hier

trots op zijn. Wij zijn de oudste tuin
van Eindhoven. En we moeten er
zorg voor dragen dat ze niet verloren
gaat. U kunt ons daarbij helpen. Als
u zin heeft om buiten bezig te zijn
kom dan naar de tuin, dan gaan wij u
alles vertellen wat het betekent om
ook een stukje veld te hebben en uw
eigen bloemen te kweken.

Ook kunt u ons steunen door op
zaterdagmorgen van 10.30 uur tot
12.30 uur onze tuin te bezoeken en
tegen een kleine donatie een
bloemetje te halen.
Wij zien u graag.
Tot dan.
Bestuur Dahliaclub St. Martinus
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Tattoo verwijderen

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

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

2

30.-

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

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting
Erfbelasting Eindhoven is lid van

happiness for your skin

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

Pedicurepraktijk Jacqueline
Medisch pedicure Jacqueline Hubert

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

Foto’s gemaakt door: Jan Bruin, Hans van Kimmenade
Foto: Jan Bruin, de Zeggen op 15 Mei

Foto: Jan Bruin, de Zeggen op 15 Mei

Foto: Hans van Kimmenade, Karpedonkseplas op 19 april

Foto: Jan Bruin, de Zeggen op 15 Mei
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100 jaar
Hofstraat 89
Van lagere school naar atelierwoningen
Deel 1 ‘Ach zou die school er nog wel zijn ? ’
De eerste regel van een weemoedige tekst van
Willem Wilmink, door cabaret Lurelei in 1971
nog weemoediger gezongen. En om maar direct
antwoord te geven op die vraag: ja, die school is
er nog en hij staat in Tongelre aan de Hofstraat.
Althans het gebouw, want les wordt er al lang
niet meer gegeven. In 1968 vertrokken er de
jongens van de Martinus-school naar de meisjes
van de Mariaschool aan de Koudenhovenseweg.
Die samenvoeging ging onder de naam Jacob
van Koudenhoveschool verder.

1. De R.K. Jongensschool Sint Martinus, net opgeleverd.

Terug naar de Martinusschool, gebouwd aan
het einde van het bestaan van Tongelre als
zelfstandige gemeente. Dus aan de bouw werd
begonnen voor de annexatie en de school werd
opgeleverd in 1921, een jaar na de annexatie.
Toeval? Niet helemaal. Maar hierover later meer.
Het belangrijkste is dat vanaf 1920 openbaar en
bijzonder onderwijs werden gelijkgesteld. Voor
de duidelijkheid, met bijzonder onderwijs wordt
hier niet het speciaal onderwijs bedoeld dat
gericht is op leerlingen met een achterstand of
stoornis. Tegenwoordig bestaan er vele vormen
van bijzonder onderwijs maar in de periode
waarover we het hebben bedoelen we vooral
het onderricht op levensbeschouwelijke basis,
grofweg de katholieke en de protestants20

christelijke scholen.
Openbare scholen zijn
godsdienstig neutraal.
Vanwege de scheiding van
kerk en staat subsidieerde
de overheid alleen het
openbaar onderwijs.
Vanaf 1901 bestond er al
leerplicht. Dit hield in dat
elk kind vanaf zes jaar verplicht werd onderwijs
te volgen. Dat wil toch
iedereen, denken we nu. Wie kan hier nou op tegen zijn? Toch had deze wet het niet gehaald als
een tegenstander hiervan ( een zekere meneer
Schimmelpenninck) op weg naar de stemming
niet van zijn paard was gevallen, waardoor de
wet met slechts één stem verschil werd aangenomen. Maar dit terzijde. Ook de katholieke
en protestantse partijen waren tegen de leerplichtwet. Waarom? De leerplicht betekende
immers dat de christelijke kinderen onderwijs
moesten volgen op een openbare school, omdat
er nauwelijks katholieke of protestantse scholen
waren. Bovendien waren de openbare scholen
gemengd, dus jongetjes en meisjes samen in één
ruimte. Als dit geen pretpark voor de duivel is !

2. Wellicht de oudste en enige foto die er nog is van de
Openbare lagere school St. Martinus in het latere
patronaatsgebouw aan de Tongelresestraat. 1908

Maar hier brachten de Zusters van Liefde uit
o.a. Schijndel verandering in. Naast zieken- en
armenzorg namen zij ook het onderwijs voor
hun rekening. De zusters begonnen in het zuiden
overal scholen voor meisjes te stichten. Wel
moesten de nonnetjes in het bezit zijn van een
officiële onderwijsbevoegdheid. Middels collectes en donaties van plaatselijke overheden
brachten zij het geld bijeen om deze scholen te
kunnen financieren. De personeelskosten waren
trouwens laag, want een non die onderwijzeres was, hoefde niet betaald te worden. Zij had
immers de gelofte van armoede afgelegd. Over
idealisme en opoffering gesproken.
Zo openden in 1910 de Zusters van Liefde de
poorten van de lagere school voor de rooms-katholieke meisjes van Tongelre ( later de Mariaschool). Dus veranderden in deze omgeving
de gemengde openbare scholen gestaag in
jongensscholen, want steeds meer katholieke
meisjes gingen naar de scholen die door de
nonnen gesticht waren. Iets dergelijks speelde
zich ook af in Tilburg, maar dan andersom. Voor
1920 hadden de Fraters van Tilburg er al vele
lagere scholen gesticht voor jongens. Daar werd
onderwijs vooral ingezet als wapen tegen de
kinderarbeid.

scholen. De geboorte van de Rooms-Katholieke
Lagere School voor Jongens, Sint Martinus was
hiermee een feit.
En nu de annexatie van 1920. Wat je meteen
opvalt aan het bouwwerk aan de Hofstraat is de
enorme omvang. Bovendien had het gebouw
als tweede school in Eindhoven een gymzaal. En
dan hebben we het nog niet eens gehad over
het interieur waarbij vooral het majestueuze
trappenhuis in het oog springt. En dat voor
een plaatsje als Tongelre. Meester Ketelaars,
die jaren voor de klas van deze school heeft
gestaan, vertelde me ooit dat met de onvermijdelijke annexatie in het vooruitzicht, de raad van
Tongelre niet van plan was haar rijk gespekte gemeentekas te laten ‘verbrassen’ door het grote
Eindhoven. Dan maar een nieuwe school en niet
zomaar eentje. Want Tongelre was dan weliswaar klein met vooral spoorwegpersoneel, postmannen en middenstanders, maar er waren ook
nogal wat gefortuneerde boeren. Hun aandeel in
die goed gevulde gemeentekas maakte een kolossaal gebouw als de Martinusschool mogelijk.
Samenvattend, het ontstaan van de R.K.
Jongensschool Sint
Martinus was het gevolg van een nieuwe
onderwijswet, die in 1920 van kracht werd en de
kolossale omvang van het gebouw had alles te
maken met de annexatie, ook in het jaar 1920.
Paul Brans

3. Het kloostercomplex van de Zusters van Liefde in vogelvlucht perspectief. Het rechter deel was de lagere school
voor meisjes (1910) achter de bushalte. Rechts kun je de rij
toiletten nog zien.

1917 was het jaar waarin de schoolstrijd
beslecht werd met een grondwetswijziging ,
waarbij openbaar en bijzonder onderwijs volledig gelijk werden gesteld. Daarom gingen vanaf
1920 in het zuiden de openbare scholen bijna
geruisloos over in Rooms-Katholieke Jongens-

Bronnen: foto 1 en 3 (foto archief Tonny van
den Boomen) foto 2 ( Eindhoven in beeld, foto
toegestuurd door A. van Overbruggen 2012)
Stempel St. Martinusschool (geschiedenisboekje
Rood, Wit en Blauw, 1956)
In het volgende nummer: Deel 2 ‘ Den onderwijzer staat links voor het bord en kijkt grimmig de
klas in’, of hoe het erop de Martinusschool zo’n
60 jaar geleden aan toe ging.
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Voortgang Project Lidl
Foto’s en tekst: Alexander van der Dussen

Nu het plafond erin is gelegd is het tijd geworden om de verlichting op te hangen. En
natuurlijk worden deze ook direct getest.
Ondertussen worden de koelingen al lekker
koud gemaakt. Niet alleen zodat deze straks
direct gereed zijn zodra de winkel zal
worden bevoorraad maar ook om de
koelinstallatie goed te testen.
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Buiten zijn de transparante wanden voor
het winkelwagentjes gebouw geplaatst,
beschermbeugels geplaatst bij de lantaarnpalen en worden de laatste dingen klaar
gemaakt voor een kleine beschermende
verfbeurt.
De oplevering is gepland rondom de tijd dat
dit nummer bij u in de bus valt.

Foto’s: Wilja Bink, gemaakt bij de Kleine Dommel

foto: Jan Bruin, gemaakt in de Zeggen

foto: Ans Verheijen, gemaakt in het Eckart bos
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Droom nu, reis later!

Fitness voor iedereen

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

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

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

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

Fitness
Pilates
Circuittraining

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundigen
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
Fit!vak Preventiecentrum
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 - 281 4317
info@fitther.nl
www.fitther.nl

de Tongelrese
Keuken
Cocotta-eieren alla carbonara
Ingrediënten
voor 6 personen
- 6 eieren
- 30 gr. boter
- 100 gr. kleine macaroni
- 3 el crème fraiche
- 2 dunne plakjes spek
- 50 gr geraspte Parmezaanse kaas
- 2 takjes dragon of basilicum
- zwarte peper en zout

Bereiding
1 Verwarm de oven vóór op 180 graden Celsius.
Vet 6 vuurvaste schaaltjes in met boter.
Snijd het spek in fijne reepjes en snijd de kruiden fijn.
2 Kook de macaroni in kokend water volgens de aanwijzigingen op de verpakking.
Doe intussen de Parmezaanse kaas en de crème fraiche in een kom.
Meng goed en voeg de kruiden en het spek toe. Meng alles goed door en
breng op smaak met peper en zout.
3 Laat de pasta uitlekken en verdeel over de schaaltjes.
Breek in elk schaaltje een ei, en breng het op smaak met peper en zout.
Voeg de ‘Parmezaancrème’ toe.
4 Zet de schaaltjes in een braadslede die tot de helft gevuld is met warm water.
Zet de braadslede met de bakjes 8 - 10 minuten in de oven.
Serveer dit meteen.

Eet smakelijk!

Clasine en Jack
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Wijkcentrum
’t Oude Raadhuis
ZIJN WE OPEN, GAAN WE OPEN, OF BEPERKT? EN HEBBEN WE DAN EEN BEHEERDER?
Let op, als we dit schrijven is het 26 mei en hebben we als bestuur net, buiten en op afstand, een
vergadering gehad! Natuurlijk gaat het daar over het heropenen van ons Oude Raadhuis. Op het
moment dat u dit leest is het zeker al 10 juni. Dus lopen we hier iets achter op de realiteit.
Pas op vrijdag 29 mei horen we meer over de exacte maatregelen die gaan gelden voor wijkcentra
in onze regio. Zoals we er nu over denken zullen we zeer beperkt en onder voorwaarden opengaan.
Nieuws zal via onze website ouderaadhuiseindhoven.nl, facebook en het publicatiebord naast ’t
Oude Raadhuis bekend gemaakt worden. Voor onze groepen en huurders geldt dat deze persoonlijk,
via telefoon of mail, benaderd zullen worden wat er wederzijds mag en kan.
BEHEERDERS GEVRAAGD!!
Als we opengaan is het wel fijn als we ook een beheerder hebben! Zoals waarschijnlijk bij al onze
gasten bekend kunnen we geen beroep meer doen op Diny de Bruijn. Diny stond dagelijks elke ochtend paraat. Helaas is zij een van de slachtoffers van het coronavirus geworden.
Het zal duidelijk zijn dat we hierdoor een beroep willen doen op eenieder die het leuk vindt om
ook een of meerdere ochtenden ons te willen helpen als beheerder. De werkzaamheden kunnen
aangepast worden aan de wensen van de kandidaten. Iemand die gastvrij en behulpzaam is komt al
een heel eind. De basistaken zijn: als gastvrouw/heer kijken of de ruimtes schoon en klaar zijn voor
gebruik. Telefoon aannemen, koffie zetten en gasten verwelkomen.
Een leuke vrijwilligersbaan waar je zelf nog best wat dingen in kwijt kunt en waar we voor verandering en verbetering open staan. Momenteel zoeken we voor de maandag-, woensdag- en donderdagochtend iemand. Als we dadelijk weer een clubje bij elkaar hebben kunnen we natuurlijk ook
kijken wat onderling de wensen zijn.
Verder is de functie uit te breiden met eventueel schoonmaak, boekhoudkundige en/of kleine administratieve werkzaamheden. Maar zeker niet verplicht.
Wat vrijwilligers betreft zijn we nog steeds op zoek naar een boekhouder, die samen met de penningmeester en een kassier het financiële deel voor zijn/haar rekening neemt. Deze werkzaamheden
kunnen op het raadhuis gedaan worden of thuis op een laptop van het raadhuis.
Tenslotte willen we nog een groepje gaan starten die zich met dagelijkse zaken gaat bezighouden.
Onderhoud, voorbereidingen van activiteiten en wat al meer. Dit ook ter ondersteuning en samenwerking met het bestuur. Heeft u daar interesse in of heeft u zelf ideeën, altijd welkom!
Vragen: e-mail naar raadhuis@on.nl of bel op vrijdagochtend (tussen 9 en 11.30 uur) naar 0402811737.
CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl • Telefoon
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl
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HERVATTING FILMAVONDEN
Beste filmliefhebbers,
We beraden ons op dit moment of het mogelijk is om op een verantwoorde manier én binnen de geldende
richtlijnen de filmavonden weer op te pakken. Het zou mooi zijn als we op
18 september met een gezellige film weer van start zouden kunnen gaan. We houden jullie op de hoogte!
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers, Riet en Jack Hanssen, Mieke en Tini Peters

Vrijwilligers Riet Lesterhuis en Kees van den Heuvel van ’t Oude
Raadhuis onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje- Nassau
Eind april werden Riet Lesterhuis en Kees van den Heuvel blij verrast door een telefoontje van
onze burgemeester J. Jorritsma die hun feliciteerde dat hij namens de Koning ze mocht
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Riet Lesterhuis

Kees van den Heuvel

Riet is al 25 jaar bij ’t Oude Raadhuis vrijwilligster. Met
heel veel plezier en enthousiasme is ze zeer actief als barmedewerkster. We hoeven naar Riet maar het overzicht
te mailen wanneer we medewerkers nodig hebben en
Riet is altijd als eerste met een reactie. Vooral bij de grote
activiteiten zoals de Pinkstermarkt en de bevrijdingsmarkt
is Riet zeer actief. Ook al zijn het dan lange dagen ze blijft
altijd behulpzaam en vrolijk.

Bij wijkcentrum ’t Oude Raadhuis is Kees al 26 jaar actief
als vrijwilliger. Hij verzorgt met veel passie de Nederlandse
taalles op de dinsdag en donderdag. Al die jaren is Kees al
zeer betrokken met de cursisten en staat hij altijd voor ze
klaar.

Het is altijd fijn samenwerken met Riet. De gasten kunnen
het erg goed met haar vinden en vragen vaak aan ons of
Riet er ook is. Ook al loopt de bardienst uit het is nooit
een probleem voor haar.

Ook buiten de dinsdagen en donderdagen staat Kees voor
ze klaar. Hij geeft ze ondersteuning waar mogelijk en dat
wordt door de cursisten zeer gewaardeerd.
Ook zorgt hij voor al het lesmateriaal zodat de cursisten
altijd goed en up to date onderwijs krijgen.
Hij stopt ook daar veel energie in en hij zorgt ervoor dat
het lesmateriaal vaak niets kost.

Na beëindiging van de bardienst
zal ze altijd eerst gaan poetsen
voordat ze samen met de andere
vrijwilligers een afzakkertje neemt.

Wij hopen natuurlijk dat Kees
nog lang als vrijwilliger bij ’t Oude
Raadhuis werkzaam blijft omdat
zijn inzet een voorbeeld is voor
velen.

We hopen als bestuur dat Riet nog
heel lang vrijwilligster blijft
aangezien we haar inzet en
enthousiasme niet kunnen en
willen missen.

Voor beiden geldt dat ze ook nog
buiten ’t Oude Raadhuis andere
vrijwilligers werkzaamheden
hebben.
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activiteiten bij Orka
orka
uitgelicht

We zijn weer open!

Op het moment dat ik dit schreef hadden we net gehoord dat we per 1 juni weer open
mochten. Het was nog niet helemaal duidelijk welke activiteiten wel en welke niet
zouden mogen starten en welke aanpassingen we moesten gaan doen.
Voor deze informatie kunt u nu kijken op onze website, www.orkacentrum.nl, waar we
alles op een rij hebben gezet voor u.
Mocht u alsnog vragen hebben dan kunt ons ook een mail sturen.

CONTACT

Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven
06-537 973 37 (beste bereikbaar na 17.00 uur)
E-mail: info@orkacentrum.nl Internet: www.orkacentrum.nl
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Hij is helemaal klaar!
Certificaat is er en voldoet aan alle eisen.

voor op
de kalender

Zie onze website voor de laatste
update

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

Interesse om mee te doen
met een van bovenstaande
activiteiten? Of wil je zelf
een activiteit organiseren of
wil je vrijwilliger worden?
Mail even naar
info@orkacentrum.nl.
Kijk op onze website voor meer
informatie www.orkacentrum.nl .
Volg ons ook op Facebook:
Activiteitencentrum Orka en op
Instagram via orka centrum.
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de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

Kindertherapie

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

Jongerentherapie

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Praktijkadres
Pagelaan 20A, 5641 CC Eindhoven
info@kindertherapieeindhoven.nl
www.kindertherapieeindhoven.nl
Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk

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

OPEN

!

ELKE ZONDAG
van12.00 tot17.00 uur!
ook voor
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Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

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

Gratis parkeren

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

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

URKHOVEN

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

Foto’s: Jan Bruin, gemaakt in de Zeggen

,,ECHT WAAR ,EEN HAAI OVER ONS SPOOR ,ZOWAAR,,
Hierbij een trein foto van een Vectron 193 623 lok.
Gemaakt op 20 april langs de Hofstraat
Foto: Co Teijken
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Boek
Bespreking
Op pad in Tirol met Astrid Habraken - van Esdonk
Als kind lag ik op de zolder van mijn
ouderlijk huis aan de Merckthoef urenlang
te fantaseren over het schrijven van een
boek. De belangrijkste ingrediënten? Een
meisje, niet veel ouder dan ikzelf was en
een hele zomervakantie vol leuke reizen:
met haar ouders en zussen, maar zeker ook
met vriendinnen. Een paardenkamp was
een vast onderdeel van die vakantie.
Bijzonder, want ik ben mijn hele leven al
bang voor paarden. Inmiddels is het zo’n 30
jaar later en woon ik al even niet meer bij
mijn ouders, zelfs niet meer in Eindhoven.
En: mijn droom om een boek te schrijven
en uit te brengen is inmiddels uitgekomen.
Op 8 april 2020, middenin de
coronaquarantaine, is mijn debuutroman
Verdwaald in Tirol verschenen.
De inhoud van Verdwaald in Tirol
Voor hoofdpersonage Stéphanie komt een
droom uit als ze emigreert naar Tirol. Een nieuwe start voor haar en haar man Lex. Maar al snel
merkt ze dat opnieuw beginnen lastiger is dan ze
dacht. Terwijl alles door lijkt te gaan zoals altijd,
zoekt Stéphanie naar een manier om deel uit te
blijven maken van het leven buiten haar eigen
appartement. Tevergeefs, want ze voelt zich
steeds verder afgesloten van alles en iedereen.
Even naar een vriendin voor een kop koffie of
om gezellig te lunchen. Naar haar moeder voor
een goed advies. Bij het pasgeboren kindje van
een vriendin op bezoek. Allemaal dingen die niet
zomaar meer kunnen. Stéphanie heeft het
gevoel de controle over haar leven kwijtgeraakt
te zijn en zakt steeds verder weg in een isolement. Haar nieuwe realiteit maakt dat ze op
zoek moet naar een antwoord op de vraag wie
ze is en wat ze echt belangrijk vindt.
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Een zoektocht die vraagt om veranderingen te
leren accepteren en uit haar comfortzone te
stappen.
Autobiografische elementen
Het boek is los gebaseerd op mijn eigen periode
in Innsbruck, waar ik van 2010 tot eind 2012
woonde, samen met mijn man Steven. Ik dacht
wel even te emigreren. Op mijn 21e was ik al van
Eindhoven naar Leiden verhuisd; wat ook voelde
als een emigratie. Maar in een ander land gaan
wonen bleek toch een stuk lastiger. Het heeft me
wel heel veel opgeleverd, onder andere genoeg
inspiratie voor dit boek! En inmiddels ben ik
begonnen aan een vervolg.
Online boekpresentatie
Het boek is uitgekomen in de tijd dat alle
bijeenkomsten afgezegd werden. Ook mijn
boekpresentatie is geannuleerd. Gelukkig wilde
iedereen die zou komen spreken een filmpje
maken en is er een online boekpresentatie. Als
je het leuk vindt, kun je deze terugkijken via mijn
website: astridhabraken.nl. Het boek is overal te
koop – gesigneerd bij mij zelf, maar ook bij mijn
ouders en
natuurlijk via
de (online)
boekhandel.
En heb je
het gelezen?
Dan hoor ik
heel graag je
reactie!

SPLENDID GOES OUTDOOR
Op 1 april zou Splendid zijn 25-jarig bestaan vieren. Er zou een feest gegeven
worden op 28 maart, maar helaas… Half
maart werd bekend gemaakt dat sportscholen dicht moesten vanwege het
Corona-virus.

Een enorme klap voor de vele sporters van
Sportcentrum Splendid aan de Tongelresestraat 275. Ook het feest kon niet doorgaan.
Er werd door John en Suzan van Hout snel
geschakeld, zodat er in de eerste week al via
onlinelessen gesport kon worden. Natuurlijk
is dat niet zo leuk als live lessen, maar het
was in ieder geval beter dan niks. Ook werden er aan de leden spullen uitgeleend. Iedereen ging ervanuit dat na twee maanden
de deuren weer open mochten. Intussen
werd Splendid van binnen helemaal opgeknapt. Er werd druk geschilderd en getext.
Alles was weer mooi, de klanten mochten
komen. Maar weer helaas, toen kwam het
nieuws dat sportscholen tot 1 september
dicht moesten. Verschrikkelijk nieuws voor
al de sporters, maar John en Suzan hadden
het eerder uitgelekte nieuws al gehoord en
regelden die dag nog dat er buiten gesport
kon worden; namelijk bij de IJzeren Man aan
de Javalaan.

werd er een container neergezet waar alle
materialen in konden. Splendid Outdoor kon
van start.
Er werden enorme leuke Yoga en pilateslessen gegeven aan het water op het strand.
Heerlijk… Powerpump/ClubPower lessen
werden op het gras gegeven, maar ook verschillende danslessen, Bootcamp,
HIITboxing, Circuittrainingen en XCore.
Er werd ook ruimte gemaakt voor vrije
fitness. Inmiddels is al meer dan 70% van de
sporters lekker in de buitenlucht bezig.
De reacties van de leden zijn geweldig.
Hopelijk mag Splendid snel weer open, maar
tot die tijd is iedereen blij bij de IJzeren Man.
Namens Splendid en al die gelukkige sporters willen wij de IJzeren Man bedanken
voor het snelle meedenken en het beschikbaar stellen van deze supergeweldige
locatie.

De IJzeren Man is een geweldige locatie,
waar men graag mee wilde werken. Gelijk
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Afscheid
nemen doen
we samen

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

Uitvaartverzorger Anita van de Voort

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

6 stuks

8,95

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

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

www.primera.nl

BEWEGEN IS GEZOND

93x136 Adv_Monuta Eindhoven.indd 2

12-08-19 14:36

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

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

...even naar Primera

momenten met
Hart, ziel en handen

EEN NIEUW BEGIN

door Wim van de Wiel
Het is zo’n natuurlijk proces: herfst, winter, lente, zomer.
Maar ook is het verloop van de seizoenen wonderlijk, want ongezien kan na een tijd van neergang en afsterven, weer groei en bloei ontstaan.

Amaryllis
In de herfst zag ik je liggen,
een grote droge bol
hoe weet jij nou dat het lente is,
ik legde je op een plank in de kelder
je bewoog niet, geen teken van leven,
je wachtte …..
tot ik je oprichtte op een glazen vaas
alleen maar rechtop
nu ineens kom je te voorschijn,
je hebt geen zon gezien, geen water
gekregen
niets gekregen, slechts mijn zorgzame blik
nu kom je mij vertellen dat het lente is.

bloem van deze cactus,
een heel lang jaar stond jij met je stekels
ongezellig, doods, zonder leven
nors en onaanraakbaar,
ik liet je staan voor wat je was, cactus,
tot nu in mei
uit je stekelige bast barst een tere bloem,
ik, stil, blij, vol verwondering
heel jouw hart komt naar buiten
frêle van kleur
lange overvloedige meeldraden,
je bent een wonder,
van wie, voor wie.
Lente ……. zomer
Langzaam ontwaakt het land uit de wurggreep,
maak los die kabels en die slangen,
weg maskers, toeters en bellen,
kom overeind, kijk nog even achterom,
zie het leed met al zijn tranen vervagen,
te snel …….
herboren uit een boze droom
uit een onwezenlijke werkelijkheid,
vooruit, sta op, licht nodigt jou uit,
kom, hier is mijn hand, pak ze allebei,
verrast, verblind door zoveel licht.
Wij, jij en ik, mogen leven,
leren lopen net als toen,
lopen in de wind, de lente tegemoet.
Corona ……. lente ……. zomer
een bebloed gezicht fleurt op,
bloeit,
kracht en levensvreugde
vertwijfeling, onzekerheid
weldadig voor wie stil is
en even de ogen sluit,
waakzame onrust voor de gekwetste.

Cactus
Verbaasd was ik
mijn ogen uitgekeken
op de pracht van die ene bloem
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van de Geloofsgemeenschap
Protestante kerkdiensten
Zondag 14 juni
10.00 uur ds. Elbert Grosheide
Zondag 21 juni
10.00 uur ds. Elbert Grosheide
Zondag 28 juni
10.00 uur ds. Elbert Grosheide
Zondag 5 juli
10.00 uur nog onbekend. Viering met
ds. Tjalling Huisman
Zondag 12 juli
10.00 uur nog onbekend
De reguliere kerkdiensten in juni gaan vanwege de coronacrisis niet door. De beperking van bijeenkomsten op maximaal 30 personen geeft onvoldoende mogelijkheden.
De zondagsdiensten zijn in verschillende vormen online te
volgen:
Johanneskerk via: kerkdienstgemist.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1470-Johannesgemeente-Eindhoven.
In de Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk wordt elke
week een meditatie op de website gezet: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

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 of een andere predikant. Deze meditatie wordt
eerder opgenomen en is meestal zaterdagavond al te zien
en te beluisteren.
• Voor zondag 21 juni wordt gewerkt aan een beeldopname van een kerkdienst zonder publiek vanuit de Ontmoetingskerk.
• Op zondag 5 juli vieren we dat ds. Tjalling Huisman aan
onze gemeenschap verbonden wordt. We denken na over
de vormgeving.
Er is afgesproken alle nodige voorbereidingen te treffen om
in juli de activiteiten in ons kerkgebouw te kunnen hervatten, onder de voorwaarde dat de overheid op dat moment
niet anders adviseert.
Het uitdenken en voorbereiden van de implementatie en
uitvoering van die regels vergt tijd. Het is belangrijk goed

CONTACT
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven.
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid.
Twitter: ProtestantEindhoven.
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid.
Telefonisch contact: J aap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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te beseffen dat daarbij beperkende keuzes moeten worden
gemaakt, we kunnen niet snel terug naar hoe het was (bv:
voorlopig geen koffiedrinken in de kerk). Gelukkig helpt de
landelijke kerk met aanwijzingen.
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
De PKN heeft een protocol beschikbaar dat kerkenraden in
staat stelt om beleid te bepalen voor hun gemeente op het
gebied van kerk-zijn in een anderhalvemetersamenleving.
In dit protocol worden naast richtlijnen voor het houden
van een kerkdienst ook voorschriften genoemd omtrent
het houden van andere bijeenkomsten, zoals catechese of
vergaderingen.
De invulling hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid
van de kerkenraad.
Meer informatie over het protocol kunt u vinden op de
website van de PKN,
www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten

Jaarthema ‘hoop’

Het jaarthema ‘hoop’ heeft in de PGE geleid tot verschillende vormen van bezinning. Ook in vieringen is dit thema aan
de orde geweest. Als onderdeel van dat bezinningsproces
vinden jaarlijks in Zuid huiskamergesprekken plaats. In die
huiskamergesprekken komen zowel kerkgangers als leden

Katholieke kerkdiensten
In deze rubriek worden onder
verantwoordelijkheid van rond ’t Hofke
maandelijks de kerkberichten geplaatst.
Overzicht diensten:
Vanaf 1 juni mogen er diensten
gedaan worden voor maximaal 30 personen in de
kerk. (Bij het opmaken van het blad was nog niet
bekend hoe dat geregeld zou gaan worden).
• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30
uur. Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdagmorgen een Eucharistieviering om 9.00 uur. Er is
voorlopig na afloop geen samenkomst in het KWC.

die nooit of bijna nooit in de kerk komen. Dat leidt tot boeiende ontmoetingen en gesprekken. Als voorbeeld hier een
aantal onderwerpen die ter sprake kwamen.

Een nieuwe kans

Gaandeweg door het bestaan betekent hoop dat mensen in
hun persoonlijke bestaan elke dag een nieuwe kans krijgen
het leven te leven. De hoop voedt de wens en de kracht om
mogelijkheden te benutten in de kleine en grotere dingen.
Dit tegen de hopeloosheid in. Ieder op zijn of haar eigen
plek. Het is mede de zoektocht naar een verantwoord leven
en de keuzes die we daarbij maken.
Gezegd werd dat het ‘bij de dag leven’ en elke dag ‘dankbaar zijn voor het licht dat opgaat’ speciale inhoud geven
aan het bestaan.

Vertrouwen

Hoop in het persoonlijke leven vertaalde zich ook naar een
begrip als vertrouwen. Het besef dat het leven niet altijd
over rozen gaat, integendeel, roept de hoop wakker dat
hoe dan ook een begaanbare weg gevonden wordt. Een
waardig leven en het vertrouwen ook dat men, als het
zover is, rustig dit leven zal kunnen verlaten.

Oog voor de omgeving

Nu we niet zo ver van huis mogen blijkt de eigen omgeving
heel mooi te zijn. Bijvoorbeeld de Collse Zeggen.

• In Berckelhof Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen
diensten mogelijk. Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Voorlopig alleen nog op maandagochtend van 10.00
tot 12.00 uur.
Afgelopen maand hebben we in de kerk geen
huwelijken,
uitvaarten of dopen gehad.
• Wij zijn ook nog op zoek naar een extra
medewerk(st)er
voor het Kerkwijkcentrum, om ons een helpende
hand
te bieden.

CONTACT
Telefoonnummer: Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer: bij afwezigheid vrijwilligers KWC 040-2110467 (Parochiecentrum Sint-Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl
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Hurkmans
Dakbedekking
Uw dakdekker in de buurt!!!
• Gratis offerte
• Gratis inspectie
• Geen voorrijdkosten
Voor uw garage, aanbouw of dakkapel
moet u ons maar eens bellen!!!
Ook na 18.00 uur Zéér scherpe prijzen
www.platte-daken.nl
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040-2817815 of 06-53217980
Hofstraat 25 Eindhoven
info@hurkmansdakbedekking.nl

Tongelre
Verleden en heden

Zicht op de Koudenhovenseweg vanuit ‘t Hofke

Foto: uit de collectie van Tonny van den Boomen

Alleen de kapsalon (rechts met de donkere luifels) is nog terug te vinden van de oude foto.
Heel vroeger was het een Ster kruidenier van Ida en Pieta Saris.

Foto: Paul Brans
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Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

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

Beste buurtgenoten

In deze corona tijd kunnen we niet
repeteren in ’t Oude Raadhuis maar
onze leden zitten niet stil, en één koorlid heeft zelfs de pen ter hand genomen en is een tekst gaan schrijven op
een melodie die iedereen kent !
Zingt u mee……
Vriendelijke groet van de ,,Oma’s’’ aan
de top
Het Oma lied op de wijs van Ramona
van de Blue Diamonds
De Oma’s, ze staan nu allemaal op stal
De Oma’s, ze zitten allemaal in de val
Niet zingen, niet klinken,
‘t ís even allemaal voorbij
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In juni, in juni,
Zijn we allemaal weer vrij,
Dus oma’s zing nu thuis maar door
Na dit virus, zijn wij dan weer een
hecht koor
Houd moed, ‘t komt goed,
Dit virus krijgt ons echt niet klein,
Na ‘t virus zullen wij weer echte
“OMA’s” zijn.

MAATREGELEN IN VERBAN
D MET HET
CORONAVIRUS
Op deze pagina vind je actue

rondom het coronavirus in

Eindhoven. We plaatsen reg

updates. Voor vragen en ac

tueel nieuws:

kijk op rijksoverheid.nl of de
Op de website corona.steffie

uitleghulp Steffie moeilijke

coronavirus op een eenvou
Heb je hierna nog een vraag

le informatie over de maatr

egelen

elmatig

website van het RIVM.

.nl van de Rijksoverheid leg

informatie over het nieuwe

t

dige manier uit.

?

Bel de landelijke informatieli

telefoonnummer is dagelijk

jn van de overheid: 0800-13

s bereikbaar van 8.00 tot 22

51. Dit

.00 uur.
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rondom de
Wasvenboerderij

Het Wasven is klaar om geheel volgens de regels u weer welkom te heten. We hebben geweldige nieuwe activiteiten in voorbereiding en ook onze horeca is er klaar voor. We gaan
elkaar weer zien bij het Wasven!
Natuurthema-avond: Op naar de Poel! Planning activiteiten juni
Het is weer even geleden dat we samen
konden komen voor een natuurthema-avond. Door de coronacrisis mocht
dat even niet. Maar nu is het dan toch
zover. We gaan op pad naar de poelen in
het Wasvengebied, om te kijken wat daar
allemaal in zwemt. Boven en onder water
leeft van alles. Maar welke beestjes zijn
het eigenlijk?

Natuurwerkochtend 6 juni 09:30u De Schop
Expositie: Getekend in was, Tot en met 28 juni
de bij in de ets
Natuurwerkochtend 20 juni 09:30u De Schop
Natuurthema-avond 26 juni 19:00u De Schop
Natuurwerkochtend 4 juni 09:30u De Shop

Kom je ook mee op onderzoek? Het is voor
de kinderen van 6 tot 11 jaar. Verzamelen
om 19.00 uur bij de Schop van de Wasvenboerderij.
Laarzen aan en als je een schepnet hebt,
neem dat dan ook mee. Wie weet wat we
allemaal gaan vangen!
Leuk dat jullie weer mogen komen en
breng eventueel een vriendje of
vriendinnetje mee. Deelname is €2,00

Bezoek aan het restaurant

Voor bezoek aan het restaurant binnen is het verplicht te reserveren. Voor het terras is dat niet
verplicht, maar raden we het wel aan. Reserveer bij voorkeur via het reserveringssysteem op onze
website of bel tijdens openingstijden met de Gasterij. Zo voorkomen we wachtrijen en kunnen we
iedereen van dienst zijn.
Ondanks de extra regels, blijft het Wasven natuurlijk het Wasven.
Duurzaam ontspannen en genieten staat voorop. We heten daarom
iedereen weer als vanouds welkom. Ons motto voor de komende
tijd: Wasven, met afstand de groenste!

De Activiteiten: Met afstand de groenste!

Er zijn erg leuke activiteiten in de planning. We zijn nog druk met de voorbereidingen, maar kunnen
alvast een doorkijkje geven.
Vanaf 24 juni organiseren we elke donderdagavond ‘Effetjes naar ’t Wasven’. Kom genieten
van goede muziek aan tafel in een natuurlijke omgeving. Je betaalt voor een tafeltje
inclusief een borrelplank en een band natuurlijk!
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De Gasterij: open!

Vanaf 1 juni kan het weer: (h)eerlijk
ontspannen op ons mooie terras en
in de Gasterij bij het Wasven. Alles is
opnieuw ingedeeld zodat gasten onbekommerd kunnen genieten en onze
deelnemers, vrijwilligers en medewerkers veilig
kunnen werken. Op 1,5 meter afstand uiteraard.
Wat meteen opvalt is de grote tent aan de
achterzijde voor de Schop. Dit is de nieuwe
(tijdelijke) plek voor de winkel. Hierdoor creëren
we extra werkruimte voor onze deelnemers in
de bakkerij. Een bijkomend voordeel is dat de
winkel meer ruimte biedt aan onze klanten, met
inachtneming van 1.5 meter afstand. De tent is
tevens de ontvangstbalie voor de horeca waar
de handen gedesinfecteerd moeten worden en
een aantal gezondheidsvragen gesteld moet
worden aan onze gasten voordat je op het terras

Elke vrijdag verplaatsen wij onze keuken naar
buiten voor de Green Friday. Onze koks toveren
de lekkerste gerechten uit de Green Egg barbecue. De nadruk ligt op vegetarische gerechten
met groenten uit eigen moestuin. Ook werken
we samen met lokale partijen zoals de Blije Big.

of in de Gasterij plaats kunt nemen.
Ook in de Schop zijn tafels geplaatst om gasten
te ontvangen. Daarnaast zijn er extra werkplekken gemaakt voor deelnemers die meewerken
in de keuken. Zo kunnen de voorbereidende
werkzaamheden zoals wassen en snijden toch
plaatsvinden en worden gecombineerd met het
samenstellen van de groentepakketten voor in
de winkel.

We gaan ook regelmatig het bakhuisje opstoken
waarin we lekkernijen maken zoals suikerbrood.

De Winkel: voortdurende acties!

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 met knapperig brood, aardbeiengebakjes om van te watertanden, lentefrisse aspergerechten en verse groenten van de tuinderij.
Iedere twee weken hebben we iets nieuws. 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.

Meer informatie

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

Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud,
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen.
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel
voor meer informatie 06 24 1982 24.
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Expeditie E opent deuren weer!
Maandag 11 mei gingen de deuren van De Witte Dame al open voor bibliotheekleden. Vanaf deze
week kun je ook weer terecht in Expeditie E. De bibliotheek heet je graag weer persoonlijk welkom!
Aangepaste openingstijden
Vanaf woensdag 20 mei is Expeditie E geopend op woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00
uur. Om voldoende afstand te kunnen garanderen mogen er zes personen tegelijkertijd naar binnen.
In Expeditie E gelden dezelfde afstands- en hygiëne-eisen als in De Witte Dame. Zo is een mandje
verplicht, word je gevraagd voldoende afstand te bewaren en alleen of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden te komen.
Kopje koffie?
Momenteel is de bibliotheek alleen open om boeken uit te lenen. De werk- en studieplekken, toiletten en speelhoek zijn nog gesloten. Zin in een kopje koffie? Het Bibliotheekcafé in De Witte Dame is
vanaf dinsdag 2 juni weer open om af te halen. Tussen 11.00 uur en 16.00 uur kun je hier drankjes,
zoete lekkernijen, tosti’s en wraps of een lekkere smoothie halen.

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
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Nieuws
van Sectie-C

Nieuw: Massagepraktijk Zuss
Speciaal voor vrouwen

Leuk om me voor te
stellen aan de lezers van
Rond ’t Hofke. Ik ben
Gerdy en woon samen
sinds november 2014 in
Tongelre. Geen kinderen
thuis, wel een volwassen dochter die al enige
jaren uit huis is en waar
ik zeer goed contact
mee heb. Lang geleden
heb ik de opleiding voor
maatschappelijk werkster
afgerond en ik heb altijd veel interesse gehad in de
medemens. Met interesse kijk ik naar de ander, wat
beweegt iemand, hoe gaat iemand om met problemen, welke keuzes maakt iemand. Voor mij niets zo
interessant als een mens.
Zelf heb ik van alles geprobeerd, gedaan en weer
losgelaten. Vorig jaar kwam tijdens een etentje spontaan het idee bovendrijven om weer een massagepraktijk te beginnen. Dit heb ik jaren geleden ook al
gedaan met een praktijk aan huis. Het zou voor mij
goed zijn deze draad uit het verleden weer op te pakken en me hier weer verder in te verdiepen. Graag
wilde ik mijn massagepraktijk buitenshuis opstarten.
Ik ben direct aan de slag gegaan met diverse cursussen, oefenen en ben heel praktisch gaan kijken wat
ik nodig had, zoals een geschikte ruimte. Deze heb ik
gevonden op het terrein van Sectie C, Daalakkersweg
2 (unit 2-178), 5641 JA Eindhoven.
Per 1 maart jl. ben ik gestart met de inrichting van de
ruimte en was klaar om de praktijk te gaan openen.
Helaas voor ons allemaal zijn we overvallen door
het coronavirus. Vreselijk voor degenen die hierdoor
zijn getroffen. Ik mag van geluk spreken dat ikzelf
hier persoonlijk niet door ben getroffen. Helaas
betekende dit dat ik genoodzaakt was om de praktijk
gesloten te houden. Met ingang van 11 mei jl. kon ik
de deuren van praktijk Zuss openen. Zelf draag ik een
mondkapje in de hoop dat dit zinvol is. Vaak handen
wassen en zo hygiënisch mogelijk werken is zeer
belangrijk. Het gezicht en de handen worden tijdens
coronatijd niet gemasseerd. Ik vraag bij het maken

van een afspraak naar de gezondheid en tijdens de
afspraak komt dit ook nog even aan bod en kan de
klant aangeven waarmee ik rekening dien te houden.
Wat betreft het geven van massage richt ik mij alleen
tot vrouwen. Het ontvangen van een massage heeft
veel positieve effecten, zowel lichamelijk als geestelijk:
- De bloedcirculatie wordt gestimuleerd
- Afvoer van afvalstoffen wordt gestimuleerd
- Het ontspannen van de spieren wordt bevorderd
- Het stressniveau daalt
- Het verhoogt de weerstand
- Je komt tot rust en kunt gedachten loslaten en je
lichaam voelen.
Dit zijn enkele voorbeelden van de positieve effecten.
Verder wil ik graag aankaarten dat een massage niet
altijd heel stevig en pijnlijk hoeft te zijn. Een zachte,
ontspannen massage kan veel goeds doen. Bij mij
kunt u terecht voor een ontspanningsmassage, hot
stone massage, schouder- en nekmassage en Thaise
voetreflexmassage. Ik ervaar het contact met mijn
klanten als prettig net zoals het zelfstandig kunnen
werken. Uiteraard is hierin het allerbelangrijkst dat u
als klant zeer tevreden bent en daar ga ik voor.

Massagepraktijk Zuss
Gerdy
Daalakkersweg 2 unit 2-178
Sectie C
Www.massagepraktijkzuss.nl
Tel: 06 21349260
E-mail: info@massagepraktijkzuss.nl
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Orteliusweg 14
Eindhoven

Een goed montuur
is niet altijd duur!
Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen
Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:
Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

tel: 06-10150651
tel: 040-2820544
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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

Fysiotherapie bij COPD (en astma)

gezond en Wel

Fysiotherapie belangrijk bij herstel Coronapatiënten
Na het verlaten van het ziekenhuis hebben ex-coronapatiënten vaak nog een lange weg van herstel te gaan.
Patiënten met een COVID-19 besmetting (Coronavirus)
liggen meestal voor langere tijd op de Intensive Care en
liggen vaak tussen de twee en vier weken aan de
beademing. Dat doet heel veel met het lichaam. In korte
tijd verliezen patiënten niet alleen conditie, maar ook je
spiermassa neemt bijvoorbeeld met 5 procent per dag
af doordat je langdurig inactief bent. Daarnaast speelt
ook het mentale aspect mee. Mensen zijn van het ene op
het andere moment ernstig ziek geworden en hebben
heftige ervaringen achter de rug. Zij moeten weer leren
vertrouwen op hun eigen lichaam.
Niet alleen patiënten die op IC of een verpleegafdeling in
het ziekenhuis hebben gelegen, hebben hier last van,
maar ook de patiënten die thuis de COVID-19 besmetting
hebben doorgemaakt. Ook zij kunnen moeite hebben
met het oppakken van dagelijks functioneren en sporten
door de fysieke beperkingen. Patiënten die meer
bewegen, herstellen sneller en hebben minder kans op
complicaties.
Binnen onze praktijk zijn twee longfysiotherapeuten
werkzaam en zij volgden een specifieke opleiding
(Chronisch Zorgnet) ten aanzien van de begeleiding bij
revalidatie van mensen die het Coronavirus hebben
doorgemaakt. Door deze gevolgde opleiding hebben zij

aanvullende expertise
opgedaan op het gebied
van Corona en zijn hierdoor
op de hoogte van de nieuwste
inzichten en specifieke
aandachtspunten. Daarmee zijn zij klaar om mensen te
begeleiden bij hun revalidatie, zodat het dagelijks
functioneren weer zoveel mogelijk kan worden opgepakt.
Afhankelijk van de beperkingen en de problematiek
waarmee patiënten kampen, zullen onze therapeuten
samen met de patiënt een revalidatieplan opstellen en
hiermee aan de slag gaan. Er wordt daarbij samengewerkt met een netwerk van zorgverleners: huisarts,
diëtist, ergotherapeut, psycholoog en thuiszorg. Dit alles
om de zorg rondom het herstel van de patiënt zo goed
mogelijk te begeleiden.
Voor behandeling zijn er, afhankelijk van de situatie,
mogelijkheden voor revalidatie op afstand, therapie aan
huis, buitentraining of behandeling in onze praktijk.
Uiteraard hanteren wij hierbij te allen tijde de geldende
RIVM-maatregelen.
Kunnen wij u helpen bij uw herstel of heeft u vragen? Dan
kunt u bellen op 040-2814317 of stuur een e-mail naar
info@fysiotherpietongelre.nl.
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Pagelaan woordzoeker
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AARTSVIJAND
AGOOG
ALIKAS
AMBULANCE
BOYCOT
EINDMONTAGE
ERVEN
ETIKET
EXPRESSIEF
FIRMA
GEKTE
INHEEMS
INKORTEN

INLEGGEN
INSIGNE
KERKS
LETTERTYPE
LIMONADE
MARTINI
MEKAAR
NAARMATE
NATIONALITEIT
NIETEN
NIJLPAARD
OMGOOIEN

PARCOURS
POEDERKOFFIE
POTLOODSLIJPER
PROMOVEREN
RASVEE
REGISTRATIE
SAVEN
SCHILDERSEZEL
SIRENE
SNACKBAR
STADHUISPLEIN
STAND

E

SUBIET
TAALKUNDE
TEGENAAN
TIENER
UITSPRAAK
UITZINGEN
VELERLEI
VOORTPLANTING
VRIEND
WISSELEN
ZELFSPOT
ZOETEKAUW

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN UTRECHT
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 Juni 2020 in het
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door
Jumbo Pagelaan Eindhoven.
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De oplossing van vorige maand is ’Ringvaart’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Nienke Nijhof
Wolvendijk 148
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

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

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

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

www.hypotheekvanrichard.nl
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