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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

56e jaargang nr. 7/8 - Juli/augustus 2020

Rond ‘t Hofke
in bloei 

Ophalen vrijwillige 
bijdrage: 
Enveloppe komt in september

Buurthelden:
18 juni zijn we weer gestart

Repair Café Tongelre:
Techneuten gezocht, kun je goed 
overweg met gereedschap?
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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

Massagepraktijk Zuss

Daalakkersweg 2
5641 JA,  Eindhoven

Unit 2-178

Gerdy
Voor een afspraak kunt u mij
bereiken op: 0621349260

Speciaal voor vrouwen

www.massagepraktijkzuss.nl
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van de Redactie
Het zijn moeilijke tijden, onze samen- 
leving is al een maand of vijf ontwricht. 
Het coronavirus bepaalt nog steeds voor 
een groot gedeelte ons leven. De scholen 
werden enkele maanden gesloten, we 
werkten zoveel mogelijk thuis, evene-
menten konden niet doorgaan en bij 
dat alles mochten we zeker de hygiëne-
maatregelen niet vergeten, maar nu 
wordt het dan toch vakantie. Kunnen 
we onze reisplannen realiseren of gaan 
we ze toch wijzigen zodat we onbezorgd 
kunnen genieten en niet voor verras-
singen komen te staan? 

Waar u ook voor kiest, wij wensen 
u een fijne tijd toe en hopen dat 
u na afloop weer enthousiast en 
uitgerust aan de slag kunt.

 
Wij zijn ook een maandje afwezig, 
maar willen u eerst nog een kleine 
wijziging doorgeven.  

U hebt dit juli/augustus nummer rond 
10 juli ontvangen. Deze datum is voor 
een aantal organisaties en verenigingen 
niet ideaal. Wij willen daar met ingang 
van september verandering in brengen. 
Wij gaan ervoor zorgen dat eind augustus 

het septembernummer bij u op de mat 
ligt. Zo moet eind september het oktober-
nummer bij u bezorgd zijn. Wij moeten 
daarvoor even ons werkschema wijzigen, 
vervroegen. Maar dat lukt wel! Wat voor 
u belangrijk is, is dat u weet wanneer uw 
kopij binnen moet zijn.  

Dat is de 11de van de voorafgaande 
maand. Als u een artikel of mededeling 
in het oktobernummer wilt plaatsen 
dan moet dat 11 september bij ons 
zijn. Wilt u een mededeling in het 
novembernummer geplaatst hebben, 
dan zorgt u dat wij het 11 oktober 
hebben. De aanleverdatum is dus
twee weken vervroegd. 

Zo brengen wij na de vakantie de 
verschijningsdatum van ons wijkblad 
meer in lijn met het maandritme.  

Fijne vakantie, tot in september. 
 
PS: Bekijk, in deze voor ondernemers 
moeilijke coronatijd, onze advertentie-
pagina’s eens extra. “Koop Tongelres 
waar dan helpen we elkaar.”

Veel leesplezier!

De vernieuwde Lidl door Alexander van der Dussen
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Bergen Taxi eindhoven

040 - 290 84 84

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

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

BERGEN

meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
 maatwerk naar persoonlijke wens
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De Jeugdhoek
Hoe is het met jullie vakantieplannen? Veel vakanties kunnen dit jaar niet doorgaan. Niet getreurd, thuis kan je er gelukkig ook 
een hele leuke vakantie van maken. Geen inspiratie? Met onderstaande ideeën kan je er een mooie thuis-vakantie van maken. 

•  Maak in je tuin je eigen camping; zet je tentje op in de tuin, blaas je luchtbed op, pak je slaapzak en een goede zaklamp 
en slapen maar.  

• Heb je een favoriet vakantieland? Maak een avond een gerecht uit dat land en smullen maar! 

•  Speel je eigen jeu de boules toernooi in je eigen tuin. Pak er wat lekkers te drinken bij en een stokbroodje. Het lijkt dan 
net of je in Frankrijk bent.  

•  Rooster een marshmallow boven een vuurtje. Het vuurtje kan je buiten in de tuin maken maar je kan ook altijd een 
waxinelichtje gebruiken.  

• Tover je woonkamer om tot een bioscoop.  

• Slaap lekker uit en maak een uitgebreid ontbijt. Kijk eens op internet wat de specialiteiten uit een ander land zijn.  

•  Leer samen met een van je ouders een andere taal. Welke zinnen zouden handig zijn voor een volgende vakantie? Vertaal deze 
zinnen met google translate. Ook op Youtube zijn veel liedjes te vinden om een andere taal te leren.  

•  Je komt net aan op je vakantiebestemming en krijgt een vers sapje aangeboden. In een glas met een gesuikerd randje én 
een parasolletje. Vakantie vibes ten top toch. Dus dat doe je vanaf nu thuis ook. Begin elke dag met een bord met fruit. 
Voeg wat tropischere varianten toe aan de standaard appel, banaan en peer. En prik overal parasolletjes in. Als de zon nu 
ook nog eens gaat schijnen, lijkt het bijna alsof je echt op vakantie bent.  

Heel veel plezier op jullie thuisvakantie!

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 wat nieuwe
adressen. Zelf heb ik een zusje dat nu 4 is, waar ik ook
veel ervaring mee heb mogen opdoen met oppassen.
De leeftijd van de kinderen maakt voor mij niet uit.
Zelf ga ik nu beginnen aan de opleiding interieuradviseur
op het Summa College. Ik ben creatief, hou van
tekenen, vind het super leuk om spelletjes te spelen
en om naar buiten te gaan. Verder vind ik het geen
probleem om voor de kinderen een lekkere maaltijd te
maken, of ze te helpen met hun schoolwerk.
Ook houd ik van leuke grapjes en gezelligheid en heb
er plezier in om op te passen. Heeft u nog iemand
nodig? Informeer mij dan via: telefoon 06-81670594
of mail naar nienke31072002@gmail.com.
Groetjes, Nienke de Wit

Vogelrijmelarij

De Jan van Gent
Waarom hij heet zoals hij heet
is in Gent zelf niet zo bekend

en er is geen ornitholoog die het weet
waarom heet hij dan tòch… Jan van Gent?

Door Huub Sanders †
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de wisselpen door
Wendela de Ridder

Thuis in een vreemde stad
Op mijn 20e verhuisde ik voor mijn studie naar Eindhoven. 
Vanuit Stratum leerde ik de stad stukje bij beetje kennen, 
maar ik ging toch meestal in het weekend terug naar 
mijn geboortegrond in Katwijk aan Zee. Daar had ik mijn 
sociale leven en ik genoot van de frisse lucht als ik vanaf de 
bushalte weer naar mijn ouderlijk huis liep. Zoals een oud 
vissersliedje bezong: “waar de meeuwen schreeuwen, daar 
voel ik me thuis”. Eindhoven was voor door de weeks: daar 
studeerde ik. Meer niet. Eindhoven was in mijn beleving 
toen saai en lelijk. Zoals ik van menigeen te horen kreeg: 
“Waarom ga je in Eindhoven studeren? Wat valt daar nou 
te doen?!” Nou, studeren dus.

Na vier jaar studie bleef ik hier toch plakken: ik vond een 
baan in Eindhoven en de studentenkamer werd ingewisseld 
voor een bescheiden appartementje op de Bleekweg, vlak-
bij Stratumseind. Ik begon hier mijn leven op te bouwen. 

Eindhoven werd in de tussentijd steeds leuker. De Heuvel-
galerie kwam af, De Witte Dame kreeg een metamorfose, 
er kwamen meer evenementen en de Dommelstraat en het 
Stationsplein verbeterden. En naarmate ik hier steeds meer 
vrienden en vriendinnen kreeg, leerde ik ook de stad waar-
deren voor wat ze was en is: een plaats waar veel mensen 
wonen die er niet vandaan komen en zich er toch thuis 
voelen, juist omdat er zoveel mensen van buitenaf wonen; 
een smeltkroes van gewone mensen – van dorpelingen 
tot stedelingen met allerlei verschillende accenten en 
achtergronden, maar meer en meer ook van verschillende 
nationaliteiten. 

Via de Roostenlaan en Meerhoven (Grasrijk) belandden we 
met het gezin in Tongelre op de Lakerstraat: een opknap-
pertje, maar wel op een heerlijk plekje. Na de scheiding 
twee jaar geleden vonden mijn ex-man en ik allebei een 
huis in: Tongelre. Hij op de Tongelresestraat, ik op de Bra-
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de wisselpen door
Wendela de Ridder

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.

bis. Onze kinderen kunnen nu gemakkelijk over en weer en 
wonen lekker dicht bij opa en oma en school: komend jaar 
zitten ze alle vier op het Lorentz Casimir Lyceum.
Ik heb mijn plekje op de Brabis wel gevonden. Ik werd 
hartelijk ontvangen in deze mini-enclave en het contact 
was meteen hartstikke fijn: een warm bad, gevormd door 
mensen met een rijke achtergrond, Eindhovenaren, maar 
ook veel niet-Eindhovenaren. Mensen die weten, dat thuis 
de plek is, waar je je welkom voelt, waar je bij elkaar kan 
aankloppen en waar je altijd een praatje kunt maken, zon-
der de noodzaak om op elkaars lip te zitten. 

Ik woon hier met mijn geliefde Martin en mijn vier kinderen 
en voel mij hier helemaal thuis. Het huis is nog lang niet 
af (vindt maar eens goede vakmensen in deze tijd..), maar 
het voelt goed. Ik blijf altijd een Katwijkse. De volksaard 

zit diep geworteld en als het strand niet bezet wordt door 
duizenden badgasten, maar vrij spel geeft aan de koele 
zuidwesten wind, dan voelt het nog altijd als ‘eigen’. Maar 
hoe belegen het spreekwoord “Home is where the heart is” 
ook is: het is een waarheid als een koe. Ik heb een prachti-
ge baan bij de Metropoolregio Eindhoven en mag (normaal 
gesproken..) elke werkdag op de fiets naar mijn werk. Pure 
luxe! En als ik aan het eind van de dag thuis kom op het 
fijnste plekje van Eindhoven bij de mensen van wie ik hou, 
dan ben ik niet alleen thuis, maar dan voel ik me ook thuis. 
En als we hier een blokje om gaan of ik ga voor mijn werk 
op de fiets naar Geldrop of Nuenen, dan besef ik, hoe mooi 
het hier is aan de rand van Eindhoven. En dan kan ik alleen 
maar denken: wat heb ik een geluk!
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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

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!

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

politiekeurmerk.nl

Inbrekers 
gaan niet 

op vakantie...

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Ook in coronatijd gelden de volgende tips: 
- Vraag uw buren op uw woning te letten
- Zorg voor een bewoonde indruk van uw woning
- Ramen dicht – Licht aan – Deur op slot

Sluit je tussen 1 juni en 16 augustus 2020 een nieuwe 
SNS Verzekering af? Dan krijg je de eerste 12 maanden 
10% korting. En op de SNS Autoverzekering zelfs 15% 
korting. Zo bespaar je al snel een paar tientjes per jaar. 
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op 
snsbank.nl/verzekeringscheck

Maak een afspraak op snsbank.nl/afspraak of 
bel ons op 030 - 633 30 00. Je kunt ons ook 
appen met SNS Eén-tweetje. We helpen je graag.

Nu 10% korting op 

Thuis, onderweg of op reis. Het is een prettige gedachte als je overal goed 
verzekerd bent tegen schade. Bijvoorbeeld met de SNS Inboedelverzekering, 
die krijgt van klanten een 8 (Independer, 2020). Je betaalt geen 
administratie- en poliskosten. En je krijgt snel hulp bij schade. 

SNS Verzekeringen 

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
Eindhoven, Winkelcentrum Woensel 290
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Inbrekers 
gaan niet 

op vakantie...

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Ook in coronatijd gelden de volgende tips: 
- Vraag uw buren op uw woning te letten
- Zorg voor een bewoonde indruk van uw woning
- Ramen dicht – Licht aan – Deur op slot



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



11

Tongelrese
Natuurwijzer

Tijden van onzekerheid, wennen aan de nieuwe situatie 
en wat ons nog te wachten staat,  houden ons deze tijd 
behoorlijk bezig. De natuur trekt zich er aan één kant 
niets van aan, maar die moet zich wel aanpassen aan de 
snelle verandering van het klimaat op dit moment.

Droogte is het grootste probleem. (Gelukkig heeft het al een 
paar keer goed geregend.) Regenwormen, een voedselbron 
voor veel dieren en vogels, zitten dieper in de grond met 
droogte en de voortplanting van deze organismes is dan een 
stuk moeilijker. Regenwormen zorgen voor een gezonde 
bodem. Ze zetten organisch materiaal zoals gevallen blad 
etcetera, om tot humus en opneembare voedingsstoffen 
voor planten. Daar zijn zij een zeer belangrijke schakel in het 
ecosysteem. Dus regen is van groot belang voor velen.

Laatst kreeg ik een aantal telefoontjes van buurtbewoners 
met de vraag welk dier kuiltjes in het gras maakt.

Aan de omschrijving en de plaats waar men woont, moet het 
wel een das zijn. Bij één adres ben ik gaan kijken en conclu-
deerde ik dat dat zeker een das was geweest.

Het andere bewijs kwam van een andere melder, die het 
prachtige zoogdier op camerabeelden had vastgelegd. Door 
voedselgebrek komen ze naar tuinen die waarschijnlijk wat 
rijker zijn aan insecten, of die wat natter zijn, waar regen-
wormen meer aan de oppervlakte leven.  

In lang gras is het ook moeilijk zoeken naar wormen voor 
de das, dus bij voorkeur gemaaid gras.

In de vorige natuurwijzer schreef ik over de torenvalken. 
Een buurtbewoner appte me een foto, dat er een valk 
dood lag naast het fietspad. Ik ben gelijk gaan kijken en 
het was een mannetje, waarschijnlijk ons mannetje. Een 
paar dagen was het stil rond de kast in de boomgaard. 
Toch is het vrouwtje met tijden in de buurt en soms is ze 
toch weer met een andere valk. Of de nieuweling een 
ander mannetje is of een vrouwtje heb ik nog niet 
kunnen ontdekken.

De eieren zijn helaas niet meer bebroed.

Door de droogte van afgelopen jaren gaan veel berken 
het loodje leggen. Daar waar ze een gevaar zouden 
kunnen zijn  voor de wandelaars, op vallend hout, wordt 
uiteindelijk de boom veiliggesteld. De rest mag blijven 
staan waar heel veel beestjes op afkomen, padden-
stoelen en andere organismen.

En op die beestjes komen juist weer vogels af, vooral 
verschillende soorten spechten zijn er gek op ook om een 
nestholte in te hakken. De zeldzamere middelste bonte 
specht is een vaste bewoner geworden van het Wasven-
gebied door het dode hout en dat kun je dagelijks horen 
en zien. Dus zoek ze op met een verrekijker als je op pad 
gaat.

Fijne zomer!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Dode torenvalk Foto: Kees van Grevenbroek

Middelste bonte specht Foto: Rick Kuijten
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Bindweefselmassage

Een bindweefselmassage is een uitstekende manier om de 
huidconditie te verbeteren. De behandeling verhoogt de 
doorbloeding en activeert de afvoer van afvalstoffen in de 
huid. De stevige massage is uitermate geschikt om 
littekenweefsel los te maken en om een verslapte huid, een 
slecht doorbloede huid, een verouderde huid, rimpels of 
acne te verbeteren en/of te verminderen. Voor blijvend 
resultaat zullen meerdere behandelingen noodzakelijk zijn. 
Het aantal behandelingen hangt af van de conditie van de 
huid en het gewenste resultaat.
 
Door de stevige massage van het bindweefsel wordt de 
aanmaak van collageen sterk gestimuleerd. Door de huid 
goed te doorbloeden is de huid beter in staat om voeding-
stoffen op te nemen. Bij een slechte doorbloeding kunnen 

o.a. rimpels, verklevingen of acne ontstaan. Dit betekent 
dat de celwanden bijna niet in staat zijn om voedings-
stoffen op te nemen en afvalstoffen af te voeren. Door deze 
massage wordt de circulatie verbeterd en daardoor wordt 
de huidconditie geoptimaliseerd. Door deze aanpak krijgt je 
een gezondere en stevigere huid met een gezonde kleur.

Met de bindweefselmassage worden de volgende effecten bereikt:
• Stimulatie doorbloeding van de huid
• Een verhoogde toevoer van zuurstof en voedingsstoffen
• Verjonging huidstructuur
•  Stress-vermindering door opheffen van onderhuidse 

verklevingen
• Verbetering van huidconditie
• Verbetering van de opname van werkstoffen

12
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Doe mee in het Repair Café Tongelre
In een Repair Café kun je allerlei huishoudelijke apparaten en andere spullen laten repareren. Er zijn al zes Repair Café’s in 
Eindhoven, maar nog geen in Tongelre. In verband met corona verwachten we in het voorjaar van 2021 te kunnen starten 
met Repair Café Tongelre en wel in Activiteitencentrum Orka aan de Broekakkerseweg 1. Het Repair Café Tongelre wil 
tweemaal per maand open zijn, waarschijnlijk op een zaterdagmiddag. De iniatiefgroep zoekt nu nog vrijwilligers die als 
reparateur mee willen helpen. We zoeken mensen die het leuk vinden om buurtgenoten te helpen, een beetje techneut 
zijn en goed overweg kunnen met gereedschap. Als je zin hebt om mee te helpen, kun je contact opnemen.

Als je meer informatie zoekt over wat een Repair Café doet, dan kun je kijken op de landelijke site 
www.repaircafe.org of op www.repaircafeeindhoven.nl 
Informatie kun je ook telefonisch vragen op een van onderstaande telefoonnummers of emailadres: 
repaircafetongelre@gmail.com
 
Edwin Prochowski 040-2816361 / Peter Sengers 06-21848302 

13
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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

BEN JE KLAAR VOOR
de zomer

Bij van der Heijden Kappers  
& Beautysalon Esmay
hebben we alles in huis om je zomer 
klaar te maken. 
•  Laat je haar in  een paar leuke 

pasteltintjes kleuren
• Een stoere losse vlecht
•  Mooie bruine tint door onze spray 

tanning specialiste
•  Je nagels van handen en tenen in 

dezelfde vrolijke zomerkleur met 
CND Shellac

•  Laat je voeten Pedicuren voor in je 
zomerslippers en op het strand

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
van der Heijden kappers

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUR
OPEN!
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Verenigingen
Aan het woord

Scouting Doornakkers
Na een paar jaar er tussenuit te zijn geweest vanwege mijn studie kon ik dit 
schooljaar weer beginnen als leider bij de bevers van Scouting Doornakkers. 
Hier stond ik echt om te trappelen omdat ik het erg gemist heb. Elk weekend 
nemen mijn mede stafleden en ik namelijk een groep enthousiaste kinderen 
van 5 tot 7 jaar op avontuur, want dat hoort erbij als je bever bent. Elke 
week doen we iets nieuws, geks, spannends, sportiefs, educatiefs of gezelligs. 

De afgelopen jaren hebben we al veel ondernomen. Zo kwamen we 
erachter dat er een chocoladefabriek onder onze blokhut verstopt zat, 
hebben we een legercadet door zijn basistraining geholpen, hebben we 
met Klaas Vaak nieuw slaapzand gemaakt en zijn we nog tal van andere 
gekke themafiguren tegengekomen. De variatie aan activiteiten is een van 
de redenen waarom scouting, naar mijn idee, zoveel leuker is dan andere 
hobby’s of sporten. Elke keer is er iets anders te beleven.

Natuurlijk zit er niet echt een chocoladefabriek onder onze blokhut. Alle 
activiteiten komen uit het creatieve brein van het stafteam dat de kinde-
ren begeleidt. Elk half jaar gaan we samen zitten om te bedenken waar onze kinderen terecht gaan komen. Door samen 
te werken en gebruik te maken van elkaars krachten als leiding komen er altijd weer vernieuwende ideeën naar boven. 
Wanneer ik dan tijdens het groepdraaien merk dat de kinderen enthousiast en gemotiveerd meedoen en vooral heel veel 
plezier hebben is het sowieso een geslaagde dag. 

We staan altijd open voor nieuwe, enthousiaste leden tussen de 5 en 7 jaar voor onze bever speltak. Mocht uw kind 
het leuk lijken om elke zaterdagochtend met leeftijdgenootjes leuke dingen te doen, stuur dan gerust een mailtje naar 
bevers@doornakkers.com. Dan kan uw kind eens komen meedraaien om te ontdekken of scouting iets voor hem of haar is.

Emily Cocu

15
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Scouting Roosevelt

Dag Buurtgenoten,
Voor een aantal van jullie zijn wij bekend en voor een aan-
tal niet. Daarom willen wij ons graag even voorstellen. Wij 
zijn scoutinggroep Pres. F.D. Roosevelt. Wij zijn gehuisvest 
in het gebouw aan de Oude Muschbergweg 1.

Wat doen wij?
Scouting Pres. F.D. Roosevelt is een scoutingvereniging in 
Eindhoven voor kinderen met een lichamelijke beperking. 
De President F.D. Rooseveltstichting stelt zich zonder winst-
belang ten doel het scoutingspel mogelijk te maken voor 
lichamelijk beperkte jongeren. Men zet zich in voor het in 
verbinding brengen van lichamelijk beperkte jongeren met 
elkaar en heeft ten doel activiteiten aanbieden die een 
positieve bijdrage leveren aan het leven van de jongeren.

Voor wie en wanneer?
Scouting Roosevelt heeft ongeveer 60 leden. De groep 
bestaat uit een aantal gemengde speltakken van jongeren in 
de leeftijd van 7 t/m 21 jaar. Elke speltak draait één weekend 
(van zaterdag 12:00 tot zondag 13:00 uur) in de maand, aan 
het einde van het seizoen is er een leuk zomerkamp. 

Corona
Door de uitdagingen met Corona en de kwetsbaarheid van 
onze leden is er geen fysieke samenkomst meer geweest. Na 
de zomer in september gaan we weer starten aan een nieuw 
seizoen. Hiervoor moet nog het een en ander gebeuren.

Leden
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Jongeren vanaf 7 
jaar met een (lichamelijke) beperking zijn welkom.  Er is 
momenteel geen wachtlijst en we vinden het leuk om eerst 
kennis te maken en een paar keer proef te draaien.

Vrijwilligers
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van giften, 
donaties en uiteraard vrijwilligers. Met name aan vrijwilligers 
hebben wij een tekort. Wij zijn voor het komende seizoen 
op zoek naar leiding en naar een nieuwe voorzitter.

Kunt of wilt u zich inzetten voor de scouting dan bent u 
welkom. Of wilt u graag leden aanmelden, contact ons 
groepsbegeleider@scoutingroosevelt.nl  of kijk op de 
website www.scoutingroosevelt.nl 

Wandel gerust eens binnen!

Onze tuin staat er weer gekleurd bij. 
We hadden het in maart niet verwacht, 
maar het is toch mooi voor elkaar 
gekomen. U bent dus bij deze weer 
van harte uitgenodigd om de tuin te 
bezoeken.

We kunnen dit jaar niet zo ver op 
vakantie maar niet getreurd, we wonen 
in een prachtig land en in prachtig 
Tongelre. Wij zijn heel blij met onze tuin 
we kunnen daar heerlijk genieten van 
buiten zijn, een beetje schoffelen en het 
is gemakkelijk om afstand te houden, er 
is ruimte genoeg. Natuurlijk is het er ook 
altijd gezellig om onder ons afdak lekker 
met elkaar wat te drinken en te praten 
op een heerlijk terras.

Als u dit leest, dan weten wij nog niet 
zeker of onze jaarlijkse show kan 
doorgaan, maar wij houden u op de 
hoogte. Wij hopen veel Tongelre-
naren op de tuin te ontmoeten.

Wij wensen iedereen een fantastische 
zomer.

Bestuur dahliaclub St. Martinus

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935
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Nu het er steeds meer op begint te lijken dat we Corona 
aan het overwinnen zijn, kan ook onze club uit Tongelre 
zich weer voorzichtig gaan voorbereiden op het aankomende 
seizoen. Waar we 4 maanden geleden zijn blijven stilstaan, 
kijken we nu weer vooruit.

Ondanks alle beperkende maatregelen van de afgelopen tijd 
is RKVV Tongelre erin geslaagd om komend seizoen meer 
teams binnen de lijnen te krijgen dan voorheen. Er hebben 
zich nu meer jeugd- en seniorenspelers ingeschreven die 
allemaal onze vereniging willen versterken. De spitsen, 
middenvelders en verdedigers hebben zich in groten getale 
aangemeld. Dit geldt echter niet voor KEEPERS. Van deze 
bijzondere doelgroep hebben we er echt nog een aantal 
nodig. Vandaar nu speciale aandacht hiervoor om jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen enthousiast te krijgen. Want 
zonder keepers kunnen we niet!

Ik ben zelf pas op mijn 32ste gaan keepen bij Tongelre 9, 
nadat ik bij UNA en WVVZ zeer wisselvallig presteerde op het 
middenveld en vaak op de reservebank belandde. Omdat ik 
als jongen vaak de vliegende keep was, nam ik bij Tongelre 9 
de uitdaging aan om meteen als 1ste keeper te beginnen. Ik 
herinner me een 14 1 nederlaag in mijn eerste oefenwedstrijd.

Als keeper ben je een bijzondere (gek??) speler, want als je 
8 goede reddingen verricht, maar 1 blunder maakt, word 
je daar het eerst op aangekeken. Vanuit mijn ervaring als 
vliegende keep vond en vind ik het fijn om zoveel mogelijk 
op de rand van de zestien te vertoeven, ondanks een aantal 
boogballen met doelpunten als gevolg. Ik heb in mijn lange, 
soms onderbroken carrière slechts eenmaal een penalty 
gestopt. Maar deze werd teniet gedaan doordat mijn juichende 
teamleden mij wilden omhelzen en daarbij de bal per ongeluk 
aanraakten. De meelevende scheidsrechter werd boos en 
kon niets anders doen dan een nieuwe penalty geven. En 
die ging er wel in.

Als keeper of keepster ontwikkel je een eigen stijl die het 
best bij je past. Als keeper of keepster word je automatisch 
gewaardeerd, of je nou goed of slecht speelt. Iedereen is al 
lang blij dat jij in de goal wilt staan…!

Tegenwoordig ben ik weer reservekeeper bij Tongelre 4 en 
heb ik een paar keer samen met Jayden getraind; een 13-jarige 
keeper tegenover een 63-jarige reservekeeper. Deze jonge 
keeper vertegenwoordigt de jeugd en krijgt alle kans om 
zijn eigen ontwikkeling te bepalen. Ook keepertrainers 
spelen een rol hierin.

Voor iedereen die nog twijfelt raad ik de documentaire 
“KEEPER” van 2Doc aan, die gaat helemaal over het keeper 
zijn. En mocht je dan nog twijfelen, dan kun je altijd contact 
met mij opnemen om te kijken of ik misschien je laatste 
twijfels kan wegnemen.

Voor mij het meest geruststellende in deze documentaire; 
er loopt ook nog een amateurkeeper rond van 74 jaar!

Met sportieve groet,
Peter Laurier

RKVV TONGELRE EN HET NIEUWE SEIZOEN
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JEUGDDAG: BIJTJES KIJKEN IN DE 
BIJENTUIN TONGELRE

De bijenhouders van imkervereniging Sint Ambrosius Eind-
hoven aan de Loostraat organiseren dit jaar speciaal voor 
de jeugd van 6-12 jaar een informatiedag over hoe bijen 
leven, wat de bijenhouder, ofwel imker doet en hoe belang-
rijk de leefomgeving is voor de bijen en indirect voor ons.

Het programma van Bijtjes Kijken
Allereerst wordt een algemene uitleg gegeven over de 
diverse bijensoorten en over de imker en zijn attributen. 
Daarna volgt een rondleiding door de tuin. Er zijn verschil-
lende behuizingen te zien waarin bijen wonen. 
Een puzzeltocht leert over allerlei bloeiwijzen, wat wanneer 
bloeit, maar ook bijvoorbeeld weetjes over hoeveel kilome-
ter bijen moeten vliegen om een potje honing te kunnen 
vullen.
Het laatste onderdeel is het honing slingeren, waarbij je 
ziet hoe de honing uit de wasramen wordt gehaald. 
Tot slot mag je zelf een potje met honing vullen en aan de 
knutseltafel je eigen etiket maken.

Spelregels voor deelname aan het programma
Alleen de kinderen worden toegelaten bij de activiteit. 
Ouders kunnen bij het tuincentrum de Collse Waterlelie 
de plantenmarkt bezoeken. Er staan kraampjes langs een 
route waar onder meer ook informatie over bijen houden 
wordt gegeven. Er is honing te koop. Er is eten en drinken 
verkrijgbaar. De markt is geopend van 10:00-17:00 uur.

Wij vragen de bezoekers om vanwege de corona-maatrege-
len de 1,5 meter in acht te nemen. Voor de kinderen geldt 
dit overigens niet.

Als je mee wilt doen, meld je dan van tevoren aan! 
Vanaf 11:00 uur start er om het anderhalf uur een groep 
van minimaal 4 tot maximaal 10 kinderen.
Deelname is kosteloos. Bel 06 - 491 244 46 of mail naar 
ambrosius-eindhoven@hotmail.com.
Geef aan welke tijd de voorkeur heeft: 11:00, 12:30 of 
14:00 uur en laat naam, telefoonnummer en e-mailadres 
achter.

Mochten er meer aanmeldingen komen dan zullen extra 
rondes worden ingelast.

Contactpersoon:  Ellen Ambrosius, secretaris
Email:  ambrosius-eindhoven@hotmail.com
Bezoekadres:        Loostraat 9 5641JR Eindhoven [achter 

tuincentrum de Collse Waterlelie]
Website:               eindhoven.bijenhouders.nl

18
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Foto’s uit 

Tongelre

Tongelre is rijk aan mooie natuur en andere bezienswaardigheden. 
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. Uit de ingezonden foto’s wordt een 
selectie gemaakt voor plaatsing in het wijkblad.

19

De 10-jarige Ilja Bouma heeft voor de eerste keer foto’s gemaakt. Zijn eerste foto is een lieveheersbeestje 
op een blad tijdens een wandeling bij de Collse Watermolen

Zie wat er leeft in de Tongelrese natuur. Vosje lag in de sloot naast de Loostraat. “Dood zonde” toch? Let 
dus op en misschien wat zachter rijden?”

Foto’s gemaakt door: Joyce van Diest, Ilja Bouma

19
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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

Met de bindweefselmassage worden de volgende 
effecten bereikt:
•  Stimulatie doorbloeding van de huid
•  Een verhoogde toevoer van zuurstof en voedingsstoffen
•  Verjonging huidstructuur
•  Stress-vermindering door opheffen van onderhuidse 

verklevingen
•  Verbetering van huidconditie
•  Verbetering van de opname van werkstoffen

Bindweefselmassage gezicht (30 min.)
(incl. hals en decolleté)                              235.-
Bindweefselmassage gezicht 
5 behandelingen
(incl. hals en decolleté)                  2157.50

happiness for your skin

Urkhovenseweg 43 | 5641 KB Eindhoven
Telefoon 06 - 45 28 85 56

www.happyskin.nl

BindweefselmassageBindweefselmassage

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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Voortgang Project Lidl
Foto’s en tekst: Alexander van der Dussen

Vrijdag 12 maart 2019. De laatste dag dat de vestiging van de Lidl in het Karregat was geopend voor de verbouwing.

Vrijdag 12 juni 2020. 's Morgens vroeg komen de mensen van de Lidl en Banbouw samen voor de oplevering. Na een uit-
voerig inspectierondje worden de laatste puntjes besproken en met een bijna 100% score worden de sleutels aan de Lidl 
overhandigd en kan het inrichten beginnen.

Woensdag 24 juni 2020. Het parkeerterrein is volledig toegankelijk en biedt ruimte aan 150 auto's met 4 invalideplekken bij de 
ingang van de winkel en 2 elektrische laadpunten bij de ingang van het parkeerterrein. Maar het is ook de eerste dag dat de 
deuren van de Lidl weer in het Karregat worden geopend. Ruim voor 8:00 uur stond er al een lange rij te wachten tot het moment 
dat de deuren na ruim 1 jaar verbouwen weer werden geopend in het Karregat. De eerste bezoekers werden allemaal getrak-
teerd met een gratis bigshopper bij de ingang, waarna iedereen zijn weg kon vinden in de frisse, ruime en moderne winkel. 
En gezien de toestroom de gehele dag bleek wel hoe belangrijk het is dat de Lidl weer terug is in het Karregat.

En mogelijk is er later nog een reden voor een feestje. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) is zo onder de indruk 
hoe het monumentale pand zijn metamorfose heeft gekregen met de glazen gevels, de dakconstructie en de paraplu's dat 
zij dit project hebben genomineerd voor de STIP. Een Eindhovense architectuurprijs waarbij de winnaar de Dirk Roosen-
burgprijs wint.

Benieuwd hoe de verbouwing is verlopen, neem dan eens een kijkje op de website www.verbouwingvanhetkarregat.nl.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de artikelreeks over de verbouwing van de Lidl. Wij danken Marianne Jonker 
en Alexander van der Dussen voor hun bijdrage aan deze serie artikelen met de bijbehorende foto’s. Wij wensen de Lidl 
een goede toekomst in onze wijk.

21
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nieuws van de
Scholengemeenschap

Groep 8 musical in de bioscoop!

Wij, groep 8 van Kindcentrum De Boog, hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een mooie musical neer te zetten. 
De musical verliep dit jaar anders dan normaal vanwege de coronamaatregelen. Op dat moment mochten er niet meer 
dan 30 mensen in een zaal. Dus onze meester had een briljant plan om de musical te filmen! Zo gezegd zo gedaan, we 
begonnen hard te oefenen met de scenes, liedjes en dansjes. 
Na een tijd goed oefenen was het moment daar…  We gingen eindelijk filmen in het Wasvenbos! Met hulp van onze 
cameraman Jaco gingen wij aan het werk. We gebruikten microfoontjes zodat het geluid goed werd opgevangen. We  
hebben de musical uiteindelijk in 2 dagen gefilmd. De film 
hoeft nu alleen nog maar gemonteerd te worden. Onze 
meester heeft 2 zalen in de Vue Eindhoven geregeld. We gaan 
de musical dus voor het eerst vertonen in de Vue bioscoop. 
De kinderen van onze school zien de musical een dag later in 
hun eigen klaslokaal. Dus wij zijn super blij dat de musical op
een andere manier toch nog door kan gaan.

Groetjes van groep 8 van Kindcentrum De Boog.
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De scholen zijn weer open. Iedereen is weer bezig.

Maar er zijn wel een paar maatregelen:
 - Je moet vaak je handen wassen
 - Je houdt afstand met volwassenen
 -  Hoest in je elleboog 

enz.

Hoe het de afgelopen weken is gegaan.
Het was in het begin weer een beetje wennen. Maar 
iedereen heeft zijn best gedaan. 

Daarom interviewen we mensen over hoe het is gegaan in 
de weken thuis en of ze nog plannen hebben voor de vakantie

We interviewen nu een meisje wat Ecrin heet.
Hoe is het de afgelopen weken thuis gegaan?
Ecrin: Het ging best goed want je kon op je eigen tempo dingen 
inplannen. Ik kon eigenlijk ook nergens naar toe dus ik ging 
roblox spelen met vrienden.
Heb je nog plannen voor de vakantie?
Ecrin: Nou eigenlijk nog niet ik ging eigenlijk naar Berlijn 
alleen dat ging toch niet door. Ik vond dat wel jammer. Ik 
ging naar mijn tante om te logeren. Want ik heb haar al 
lang niet meer gezien.  

Bedankt dat je hebt mee gedaan Ecrin je beloning is …
een sticker!!

We gaan nog iemand interviewen en hij is onze stagiaire Lars
het zelfde vragen
Hoe is het de afgelopen weken thuis gegaan?
Lars :Ja het ging goed ik heb hard gewerkt aan school want ik 
zit nog op school ik leer ook nog om een meester te worden en 
ja ik heb tussendoor ook wel een beetje zitten relaxen. Want 
mag natuurlijk ook niet alleen maar met school bezig zijn je 
moet ook ontspannen.
Heb je nog plannen voor de vakantie?
Lars: Ja ik ga op vakantie naar Malta. En daar ga ik naartoe 
samen met mijn vrienden. Eerst ging het niet door maar 
uiteindelijk wel daar ga ik een weekje naartoe.
Bedankt voor het meedoen Lars je beloning is … 
Veel plezier in Malta!!!

Bedankt allemaal voor het lezen. En misschien zien we 
jullie een keer terug!
Doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Geschreven door: Eline Ebben & Juna van Geel van 
Kindcentrum de Boog

Laatste weken voor vakantie.

Ecrin

Meester Lars
23
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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:

Zorgeloos op vakantie!

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

- 2 gelatineblaadjes (4 gr.)
- 1 vanillestokje 
- 35 cl room
- 60 gr suiker
- sap van 1 citroen
- 200 gr verse frambozen
- 50 gr verse aardbeien
- 50 gr verse bramen

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1 Laat de gelatineblaadjes weken in koud water.
2  Snij het vanillestokje in de lengte door. Giet de room in een pannetje en voeg 

het vanillestokje en 40 gr suiker toe. Zet op een laag vuur, breng het aan de 
kook en laat 5 minuten doorkoken en haal van het vuur. Knijp de gelatine uit en 
laat al roerend smelten in de hete room en laat tot lauw afkoelen.

3  Giet in een ander pannetje de rest van de suiker en het citroensap en breng 
aan de kook. Laat 5 minuten inkoken en haal de pan van het vuur.

4  Doe de helft van de frambozen en alle aardbeien en bramen in een blender 
met de citroensiroop. Mix tot een fijne coulis. 

5  Giet de coulis door een fijne zeef en verdeel over de 4 glazen. Giet de vanille- 
room voorzichtig op de coulis en werk af met de rest van de frambozen.

6  Zet de glazen minstens 2 uur koel weg.
7  Garneer het toetje met een wafeltje en serveer uit. 

Eet smakelijk!
Wij wensen alle lezers een fijne en zonnige vakantie, maar vooral: blijf gezond!

Clasine en Jack

Een fris toetje voor in de zomer
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Wijkcentrum 
’t Oude Raadhuis

26

Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis is weer beperkt open. Het 
zou fijn zijn, als we ook een beheerder hebben! 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 vrijdag-
ochtend (tussen 9 en 11.30 uur) naar 040-2811737.

BEHEERDERS GEVRAAGD!!

In juni zijn we als test begonnen met het koffie-uurtje voor 
vrijwilligers op de vrijdagochtend. Daar bleek dat onze 
coronamaatregelen goed werkten. Een week later zijn we 
op kleine schaal gestart met het koffie-uurtje voor de 
buurt. Ook dit verliep naar wens, alhoewel het toch 
opletten blijft of iedereen zich aan de regels houdt. We 
hebben een speciale groep geïnstrueerd die deze ochtend 
begeleidt. Uiteindelijk willen we natuurlijk weer terug naar 
de gastdames en –heren, die deze ochtend altijd al tot een 
succes maakten. Wilt u ook naar het koffie-uurtje komen, 
dan bent u uiteraard ook weer welkom en bent u er nog 
nooit geweest, maar wilt u het ook gewoon eens proberen 
dan bent u ook welkom voor wat serieuze of minder 
serieuze praat. De koffie kost nog steeds vijftig eurocenten, 
dus daar hoeft u het niet voor te laten!

Het koffie-uurtje begint om 10 uur (om u te 
waarschuwen luidt alleen op donderdag onze 
torenklok!). Het koffie-uurtje eindigt om 11.30 uur.

De rijbewijskeuring is ook weer opgestart. Daar leest u 
elders op deze pagina meer over.

Voorts zijn met andere groepen en gebruikers individueel 
afspraken gemaakt wanneer ze weer willen of kunnen 
beginnen. Zijn daar vragen over dan kunt u contact 
opnemen via ons mailadres: raadhuis@on.nl .

Denkt u ook nog eens aan onze vrijwilligers vacatures 
voor onder andere beheerders en een 
boekhouder!  

Deze informatie is naar de status van 23 juni opgemaakt! 
Verdere wijzigingen zullen via onze normale kanalen 
bekend gemaakt worden!

Fijne zomer toegewenst namens de vrijwilligers van ’t 
Oude Raadhuis. Hopelijk kunnen we na de vakantie-
maanden weer verder opengaan. 

Heropening ’t Oude Raadhuis.
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CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl • Telefoon 
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Beste filmliefhebbers,
We zien mogelijkheden om binnen de richtlijnen van 
het RIVM de filmavonden in ’t Oude Raadhuis weer te 
organiseren voor een beperkt aantal aanwezigen. Op 18 
september starten we met een gezellige film, meer 
details volgen in het septembernummer van Rond ’t 

Hofke en op de website van ’t Oude Raadhuis: 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

HERVATTING FILMAVONDEN

De rijbewijskeuringen voor 75+ zullen vanaf juli om 
de week worden gehouden op donderdagmorgen 
van 9.00 t/m 13.00 uur.

De keuringsdagen zijn 16 en 30 juli.
Aanmelden kan via telefoonnummer 040 2811737 of 
via onze website www.ouderaadhuiseindhoven.nl 
rijbewijskeuringen. 
De kosten bedragen 35 euro. Contant betalen; 
er kan niet worden gepind.                

U moet op de dag van de keuring meebrengen:
• Papieren CBR
• Als u een bril hebt uw bril
• Lijst van medicijnen als u medicijnen gebruikt
• Ochtendurine
• 35 euro contant

Mocht u op de dag van keuring klachten hebben die 
kunnen wijzen op Covid-19, dan even contact met ons 
opnemen zodat we de afspraak kunnen verzetten.

Rijbewijskeuringen in ’t Oude Raadhuis
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activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Wat fijn dat we mogen! Zo voelde het zeker toen Orka 
als buurthuis weer open mocht. Natuurlijk wel met nog 
wat beperkingen, maar het begin is gemaakt. De eerste 
week van juni hebben we Orka klaargemaakt voor 
gebruik mét inachtneming van de coronaregels. Niet 
alle activiteiten kunnen al beginnen, de keuken is 
bijvoorbeeld nog te klein voor koken op 1,5 meter. 
Bakske doen is wel weer gestart en ook de biljarters en 
de fotoclub komen weer naar Orka. Meer info, mail 
even naar info@orkacentrum.nl.

Op 14 juni was het zover! We waren weer open met 
een zondagmiddag op het terras voor, bij het nieuwe 
speeltoestel, dat meteen goed in gebruik is genomen. 
Op het terras aan de voorkant van Orka kunnen we 30 

plekken creëren op 1,5 meter. Die waren allemaal 
gevuld! Er is behoefte om elkaar weer te treffen en bij 
te praten. Dit smaakt naar meer!

Parkeren voor een bezoek aan Orka kan weer op het 
parkeerterrein van de Lidl (zie foto). De volgende 
middagen gaan we daarom weer naar het achterterras, 
dan kunnen we met veel meer mensen bijeenkomen, 
op 1,5 meter. 

We hopen jullie allemaal weer te 
zien bij Orka.
Bedankt voor jullie geduld en tot snel

We mogen  weer! 

De gemeente Eindhoven heeft een subsidieregeling 
Aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke 
partners opgericht. Orka mocht hier aanspraak op 
maken omdat we een stichting zijn, gericht op wijkge-
richte activiteiten. In verband met gederfde inkomsten 
hebben we een mooie steun in de rug gekregen van de 
gemeente om ook in dit jubileumjaar van de gemeente 
Eindhoven de huiskamer van de wijk te kunnen blijven. 
Dank hiervoor!
Het zal komend jaar, net als voor velen, wel even 
puzzelen zijn, maar we gaan ervoor!

Gemeente steunt Buurcentra

CONTACT Adres Broekakkerseweg 1, 5641 PC Eindhoven • Telefoon 06-537 973 37 
(beste bereikbaar na 17.00 uur)• E-mail info@orkacentrum.nl 
• Internet: www.orkacentrum.nl
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voor op 
de kalender

Zondag 23 augustus v.a. 14 uur: 
The Swamp Drifters (zie foto), heerlijke bluesgrass ‘n 
roots & countryroll. Bekenden van Orka, swingt als een 
dolle, genieten geblazen!

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. 

29
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

Vergoeding vanuit bijna alle zorgverzekeraars mogelijk.
Voor mogelijkheden vergoeding vanuit gemeente zie website.

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

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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Door het uitbreken van het Coronavirus kon de Avondwandelvierdaagse dit jaar niet doorgaan. Via de 
website van het Oude Raadhuis kon men routes downloaden als Alternatieve Avondwandelvierdaagse.

Op de foto’s fanatieke lopers bij de versnaperingspost aan de Wolvendijk.

Hopelijk zien we jullie allemaal weer op de Avondwandelvierdaagse in 2021 en……

blijf in beweging, ga wandelen!

Met wandelgroeten van
Marianne Kommers

Fransje Rovers

Fanatieke lopers van de Alternatieve Avondwandelvierdaagse. 
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Buurthelden
In sommige Eindhovense wijken groeien kinderen op met een negatief imago over de politie en andere instanties en dit leidt 
vooral op latere leeftijd tot conflicten in de wijk. Om een goede, vriendschappelijke en gezonde relatie op te bouwen tussen 
de politie en buurtkinderen en hun ouders is Buurthelden opgezet. Ook de band met de wijk wordt hier vergroot. Je woont 
er, je speelt er, je gaat er naar school.

Buurthelden is opgezet vanuit Dynamo Jeugdwerk en elk stadsdeel heeft sinds 2 jaar 1 buurtheldenteam van 15 kinderen 
uit groep 7 en 8. Tongelre heeft in 2018 de primeur gehad en de pilot gedraaid in Eindhoven. Het heeft tegenwoordig zelfs 2 
buurtheldenteams, 1 in Doornakkers en 1 in ’t Hofke/Geestenberg. 

De buurthelden trekken tijdens het project veel op met de politie en andere professionals en zijn samen verantwoordelijk 
voor een veilige leefomgeving. De Buurthelden kijken door dit project hopelijk met een andere bril naar de buurt en kunnen 
zo ontwikkelingen stimuleren zoals een veiligere speeltuin, meer activiteiten en een schonere wijk.  

Tijdens het project krijgen de kinderen in 6 maanden verschillende aspecten geleerd. Enkele van deze aspecten zijn wijk-
acties met de politie, EHBO en Brand, Rots en Water, sport etc. Kids krijgen meer zelfvertrouwen, durven meer samen te 
werken en ze krijgen een positievere binding met de wijk en hun inwoners.

Helaas hebben wij in coronatijd onze activiteiten stil moeten leggen, maar zijn we niet stil blijven zitten. Wij hebben leuke 
goodiebags langs de deuren van de deelnemers gebracht met leuke gadgets, leerzame spullen en spullen om bijv. kaarten te 
knutselen voor eenzame ouderen. Hierdoor bleven wij toch in contact met onze jeugd en hun ouders. 18 Juni mochten wij 
weer aan de slag en door het contact in coronatijd te onderhouden waren ook alle deelnemers weer aanwezig. 

Samen sterk voor de buurt!
Gijs Larue
Jeugdwerker Dynamo Jeugdwerk Tongelre 
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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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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: IN DE VOETSPOREN VAN PETRUS
door Wim van de Wiel

Kefah Allush, arabist, nieuwsgierige reiziger en verteller 
nodigt mij al enkele dinsdagavonden -NPO2- uit om mee op 
reis te gaan met Petrus. Petrus, die ondernemende visser 
met zijn hart op de tong, die vrouw en kinderen achterlaat 
om het Jezusverhaal rond te bazuinen.

Het verhaal en de belevenissen van deze Jezus vormen 
het fundament onder de Jezusbeweging. Zomaar een 
paar markante feiten uit zijn leven: Hij zet zich af tegen de 
schijnheiligheid van de toenmalige Joodse geestelijke lei-
ders, wanneer zij zich verschuilen achter wetten en regels. 
Hij predikt rechtvaardigheid: ‘Geef aan de keizer wat hem 
toekomt en aan God – dus aan de mens naast je – wat Hem 
toekomt.’ En, met heel zijn hart gaat hij voor barmhartig-
heid, en verdedigt hij een overspelige vrouw met woorden 
die wij nu nog bijna dagelijks uitspreken: “Wie zonder 
zonden is, werpe de eerste steen”.

De uitspraken van ‘rebel’ Jezus kwamen hard aan bij de 
toenmalige, op wet en macht leunende, religieuze leiders. 
Zij wisten de normen mooi voor te schrijven en toe te pas-
sen, maar zonder menselijke maat: ‘Huichelaars, mooi van 
buiten maar rot vanbinnen!’

Met Kefah Allush en met de woorden Toon Hermans kijk 
ook ik graag terug naar de tijd van die vissers:

Ze hadden het niet al te breed, geen wit gesteven boorden.
Ze waren vissers – alle twaalf – een volk van weinig woorden.
Ze stoeiden aan het blauwe meer met wank’le houten 
bootjes, liepen op het witte strand en meestal barrevoets.
Zo leefden zij, ze hadden niets, geen bad, geen telefoon, 
geen fiets, maar in hun midden zat een man, dáár hielden 

al die vissers van. Deze man zocht het niet in telefonen, 
computers of in elektronen. Hij zocht het in - zonder valse 
schijn - aardig voor elkaar te zijn. Hij had het over ‘ander 
leven’, over vergeten en vergeven, over elkaar de hand 
toe steken, en over samen brood te breken. Hij had geen 
boeken vol geboden. Hij zei gewoon: “Gij zult niet doden”, 
en hield het daarmee voor gezien,

Maar toen de rijken en geleerden Hem hoorden, toen be-
gon ’t venijn: Het was bedrog wat hij beweerde, het leven 
mòcht niet simpel zijn. En het is nooit meer goed gekomen, 
want sinds men Hem heeft opgepakt, heeft men de liefde 
ons ontnomen, waarover hij zo vurig sprak. Nog altijd blijft 
het heimwee hangen naar die eenvoudige ‘mensenzoon’. 
Altijd nog is er dat verlangen naar de woorden van die Ene 
Man van toen:
Zijn boodschap van trouw en liefde voor de medemens op 
basis van rechtvaardigheid en barmhartigheid.

35
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van de Geloofsgemeenschap
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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

Protestante kerkdiensten
Zondag 12 juli  10.00 uur    ds Tjalling Huisman 
Zondag 19 juli  10.00 uur    dhr. L. Wijbenga, Veldhoven 
Zondag 26 juli  10.00 uur    ds. M. de Vries, Bergeijk
Zondag 2 augustus 10.00 uur    ds Tjalling Huisman
Zondag 9 augustus 10.00 uur    ds Tjalling Huisman
Zondag 16 augustus 10.00 uur    ds Elbert Grosheide
Zondag 23 augustus 10.00 uur    ds Elbert Grosheide 
Zondag 30 augustus 10.00 uur    ds. Johan Beks 

Bij de diensten
We zijn blij dat we door de versoepelingen weer voorzichtig  
mogen beginnen gebruik te maken van ons gebouw. Dat gebruik 

gaat helaas en onvermijdelijk gepaard met een groot aantal 
restricties, maar het kan weer. In de vergadering van juni 
hebben we als kerkenraad besloten, de regels van de overheid 
volgend en op basis van de adviezen vanuit de landelijke kerk, 
over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de opstart 
besloten. We gaan weer vieren in het kerkgebouw vanaf 1 juli. 
 
Verbinding en intrede ds. Tjalling Huisman
Op 5 juli heeft tijdens een Morgengebed de verbinding en 
intrede van ds.  Tjalling Huisman plaatsgevonden. We wensen 
hem alle goeds toe onder ons. Dit morgengebed werd door 
een kleine groep kerkleden bijgewoond en de dienst werd 
live gestreamd. De kerkgemeente kon de dienst daarmee 
op afstand meemaken.
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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

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

Overzicht diensten:
Vanaf 1 juli mogen er weer meer mensen aanwezig 
zijn bij de vieringen in de kerk. (Bij het opmaken van het 
blad was nog niet bekend hoe dit ingevuld gaat worden).
Op de website www.parochiesintjoris.nl vindt u de 
actuele informatie.

•  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.

•  In Berckelhof Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen 
diensten mogelijk.

 
Openingstijden KWC
(Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Afgelopen maand hebben we in de kerk geen 
huwelijken, uitvaarten of dopen gehad.
•  Per 1 augustus zijn wij op zoek naar een 

medewerk(st)er voor het Kerkwijkcentrum.

Diensten vanaf 12 juli
Vanaf zondag 12 juli gaan we weer vieringen met gemeen-
teleden houden in ons gebouw.
•  We kunnen met maximaal ca 30 bezoekers in de kerkzaal 

en daarboven degenen die de dienst mogelijk maken 
(predikant, ambtsdragers, kosters, technici en musici).

•  Er zijn maximaal twee mensen die zingen.
•  We zullen ons voor de dienst moeten inschrijven. Dat kan 

per mail of via de telefoon, alleen in de week voorafgaan-
de aan de betreffende zondag. U kunt inschrijven van ma-
vrij bij onze pastorale ouderling Corry Velema (corryvele-
ma@gmail.com). Zij zet uw naam op een lijst. En die lijst 
wordt op de betreffende zondag gebruikt. U kunt alleen 
worden toegelaten wanneer u zich heeft ingeschreven.

•  In de kerk volgt u de aanwijzingen op van degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de dienst en 
voor de hygiëne tijdens de bijeenkomst.

• Na afloop van de dienst wordt er geen koffiegedronken.
•  Zijn er te veel aanmeldingen dan zal er worden geloot 

en krijgen degenen die zijn uitgeloot de volgende keer 
voorrang.

•  Voor koren mogen er maximaal 10 personen tegelijkertijd 
in de kerkzaal zijn om te zingen.

•  Wanneer het streamen van de intrededienst van ds Tjal-
ling Huisman op 5 juli goed is gegaan, willen we proberen 
alle diensten uit te zenden. Wanneer dat niet lukt met 
beeld en geluid is het altijd mogelijk de dienst te volgen 
met alleen geluid.

•  Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetings-
kerk zijn te volgen via: www.pkn-eindhoven.nl/eindho-
ven-zuid-vieringen

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact op 
met Jaap of Linda Stooker, telefoon 040 2814734, of 
j.stooker@onsneteindhoven.nl

We hopen binnenkort van dit lege beeld van de kerk af te zijn.
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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

Foto: Paul Brans

Zicht op de Wolvendijk,richting Nuenen. Vanuit T-splitsing met de Loostraat. F

Foto uit de collectie van Tonny van den Boomen.

Foto uit de collectie van Tonny van den Boomen.
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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

Petra van Galen - Langs het Eindhovenskanaal
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Sinds Covid-19 zijn de richtlijnen met betrekking tot 
reanimatie continu aan het veranderen. Eén van deze 
richtlijnen is de 50+ grens die HartslagNu in het leven 
geroepen heeft om deze 50+ers te beschermen.

Voor onze wijk Geestenberg is dat een enorme daling in het 
aantal burgerhulpverleners (BuHV) die mogelijk opgeroepen 
kunnen worden.

Een andere richtlijn die ze tijdelijk hebben aangepast is dat 
de borstcompressie altijd hoofdzaak is en dat beademen op 
dit moment niet wordt gedaan.
 
Lees die richtlijnen eens door. Houd jezelf regelmatig op de 
hoogte door naar de HartslagNu website te surfen.  Hier 
staat alle informatie en of de richtlijnen weer veranderd zijn.

Wij als werkgroep HVTDS zoeken ALTIJD nieuwe mensen 
die een reanimatiecursus willen volgen! Kun je reanimeren 
maar ben je nog niet aangemeld bij HartslagNu, dit is je kans. 
Langzaamaan worden regels versoepeld met betrekking tot 
het opleiden en bijhouden van je certificaat voor reanimatie.

Vandaar deze oproep aan JOU! 
Wij zoeken het liefst mensen die tussen de sporen wonen 
en bij voorkeur jonger dan 50 jaar zijn. Daar is de vraag op 
dit moment het grootste naar.

Wij kunnen zelf met behulp van Safety1 deze opleiding 
verzorgen. Voor meer informatie mail naar 
hartveiligtussendesporen@gmail.com. 

Uitgelicht: Hulphonden.
Eén van de dingen waar je tijdens een reanimatie mee te 
maken kunt krijgen is een hulphond.  De bekendste is 
blindengeleidehond.  Maar er zijn er natuurlijk veel meer, 

er worden ook hulphonden ingezet als een persoon 
autisme, epilepsie of suikerziekte heeft.

Veel hulpverleners weten niet hoe ze met een hulphond 
om moeten gaan. Normaliter zou je een hond even in een 
andere ruimte zetten zodat je veiliger kunt reanimeren.
Een hulphond laat je te allen tijde bij het slachtoffer, de 
hond kan namelijk helpen!

De hulphond is makkelijker in omgang met het baasje en 
biedt de persoon van wie de hond is veiligheid. 
Met de hond erbij krijg je meer informatie dan wanneer je 
de hond weghaalt.

Kortom, haal een hulphond NOOIT weg bij zijn baas, de 
hond gaat ook mee in de ambulance naar het ziekenhuis!

HartVeilig Tussen De Sporen zoekt JOU!

HartVeilig
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rondom de
Wasvenboerderij

Een zomerlang genieten in het groen. Dat is ons zomerprogramma ‘MET AFSTAND DE GROENSTE’. Samen 
met de Effenaar, het Centrum voor de Kunsten Eindhoven en kunstpodium Het Salon hebben we een breed 
programma samengesteld met natuur, cultuur, culinair genieten en natuurlijk onze unieke Wasven-sfeer.

Alle activiteiten vinden plaats binnen de richtlijnen van het RIVM. Daardoor is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. We 
bevelen aan om een activiteit vooraf te reserveren, zodat je zeker bent van deelname. Kijk voor het definitieve programma 
op onze website www.wasven.nl/zomerprogramma2020. Daar kun je ook reserveren!

Scenes aan tafel
Historische bewoners van Tongelre komen 
tot leven op het terras van de gasterij. Terwijl 
je geniet van een lunch of een lekker glas, 
kun je zomaar aangesproken worden. Zo 
kom je nog eens wat te weten. Elke dinsdag, 
doorlopend vanaf 14:00 uur. 
 
Van bloem tot bloem
Samen je eigen breekbrood maken in de 
vorm van een bloem. De bakkers bakken 
het brood af. Intussen ga je kruiden knippen 
in de moestuin voor zelfgemaakte kruiden-
boter. En dan ... smullen met je eigen verse 
brood. Voor ouders en kinderen van 6 t/m 12 
jaar, elke dinsdag en donderdag van 10:00-
11:00 uur. Kosten € 5,50 per persoon incl. 
koffie/thee/limonade. Reserveren noodzakelijk.

Natuurlijk ontdekken
Haal bij de receptie een zoekkaart en ga op 
ontdekkingsreis door het Wasven. Welke 
dieren en planten zie jij? Voor gezinnen 
met kinderen van 6 t/m 12 jaar, van dinsdag 
t/m zondag (tijdens openingstijden). Kosten 
€ 5,50 p.p. inclusief zoekkaart en potje 
natuurkruiden òf ijsje naar keuze. Zolang 
de voorraad zoekkaarten strekt.

t/m 18 augustus: elke dinsdag

t/m 20 augustus: elke dinsdag en donderdag

t/m 23 augustus: dinsdag t/m zondag

t/m 19 augustus: elke woensdag

t/m 19 augustus: elke woensdag

t/m 20 augustus: elke donderdag

t/m 27 augustus: elke donderdag en zondag

t/m 28 augustus: elke vrijdag

t/m 28 augustus: elke vrijdag

t/m 29 augustus: elke zaterdag

t/m 23 augustus: elke zondag

15 en 29 juli, 5 en 19 augustus

22 juli en 12 augustus

Planning activiteiten zomer 2020

Scenes aan tafel

Van bloem tot bloem

Natuurlijk ontdekken

Kom d’r BIJ

Een frisse kijk op groen

Wandeling: ‘Kom op verhaal’

Effenaar ’t Wasven

We stoken het vuurtje op

Green Friday

Muziek aan tafel

Groen in D-groot

Workshop ‘Expres zo gezet’

Workshop ‘In je sas met bijenwas’

WASVEN: MET AFSTAND DE GROENSTE
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Kom d’r BIJ
Word een ijverige bij op het Wasven. Laat 

je verrassen door onze imkers, proef onze 
honing, boetseer met bijenwas en neem 

een kijkje in een bijenkast.  Voor ouders en 
kinderen van 6 t/m 12 jaar, elke woensdag van 

10:00-11:30 uur. Kosten € 5,50 per persoon incl 
koffie/thee/limonade. Reserveren noodzakelijk.

Een frisse kijk op groen
Iedere week een andere kijk op de natuur. Kom kijken en 
luisteren naar interessante sprekers en unieke films in onze
bosbios. Kijk voor het programma in de agenda op onze website. 
Voor volwassenen elke woensdag van 20:00-21:30 uur. Kosten 
€ 5,50 per persoon incl koffie/thee. Reserveren noodzakelijk.

Wandeling: ‘Kom op verhaal’
Maak kennis met een historische bewoner van Tongelre. 
Tijdens een wandeling door het kasteelbos neemt hij je 
mee door het rijke verleden van het Wasven. Een bijzonder 
verrassende ervaring.  Voor volwassenen, elke donderdag 
om 13:30 uur. Kosten € 5,50 per persoon incl koffie/thee na 
afloop. Reserveren noodzakelijk.

Effenaar ’t Wasven: borrelen in het groen
Helaas kan dit gezellige festival dit jaar niet doorgaan zoals 
we gewend zijn. Niet massaal op het grasveld met de oude 
boom en het buitenpodium, maar wèl op het gezellige 
terras van de Tuinderij. De Effenaar zorgt voor de muzikale 
omlijsting, wij zorgen voor een heerlijke borrelplank en 
verse drankjes. Uiteraard helemaal volgens de RIVM 
richtlijnen en natuurlijk met dat unieke Effenaar ’t Wasven 
zomergevoel!  Elke donderdagavond van 19:00-21:30 uur 
en elke zondagmiddag van 15:00-17:30 uur. Kaartjes kosten 
€ 15,50 p.p. Je krijgt dan een tafel, een overheerlijke borrel-
pank en natuurlijk een prachtig concert van een artiest of 
kleine band. Kijk voor het programma in de agenda op onze 
website. Reserveren noodzakelijk. 

We stoken het vuurtje op
Kom kijken hoe onze bakkers op authentieke manier in 
ons bakhuisje bakken. De stokers leggen uit hoe je zo'n 
historische oven moet stoken. Wat is een mutserd? En 
hoe krijg je de goede temperatuur? De lekkernijen uit de 
oven kun je proeven en zijn te koop in de winkel.  Voor 
volwassenen en kinderen, elke vrijdagmiddag. Opstoken 
vanaf 12:00 uur, bakken van 13:00-14:00 uur. 

Green Friday
Op vrijdagavond verplaatsen wij onze keuken naar buiten. 
Onze koks toveren buiten de lekkerste gerechten ut de 
Green Egg. De nadruk ligt op gerechten met biologische 
groenten uit onze eigen moestuin en op producten van 
lokale leveranciers. Duurzaam lekker. Green Friday vindt 
plaats op ons gezellige terras elke vrijdag vanaf 18:00 uur. 
Reserveren noodzakelijk.

Muziek aan tafel
Genieten van lekker muziek van lokale bandjes: van folk 
tot cover en van jazz tot pop. Alle bands spelen semi-
akoestisch in het groen. Voor volwassenen, elke zaterdag 
van 16:00-17:30 uur. Kosten € 5,50 per persoon incl. 
borrelmandje met brood en tapenades. Reserveren 
noodzakelijk.

Groen in D-groot
Geniet van klassieke muziek in de natuur. Uitgevoerd door 
lokale artiesten: solo, ensemble of orkest. Voor volwassenen 
en gezinnen met kinderen, elke zondag van 11:00-12:30 
uur. Kosten € 5,50 per persoon incl. koffie/thee/limonade 
en een knapzak met lekkers. Reserveren noodzakelijk.

Workshop ‘Expres zo gezet’
Ontdek de geheimen van een goede espresso en cappuccino. 
Van boonsoort tot maling en van instellen tot proeven. 
Onze koffiebranders geven een workshop voor de echte 
koffieliefhebber. Veel zelf doen en vragen stellen natuurlijk. 
Voor volwassenen, op 15 en 29 juli, 5 en 19 augustus van 
14:00-16:00 uur. Kosten € 22,50 p.p. inclusief pak Wasven-
koffie voor thuis. Reserveren noodzakelijk.

Workshop ‘In je sas met bijenwas’
Een bijzondere workshop in het teken van bijenwas. Je 
leert de basistechnieken van het schilderen met bijenwas. 
De gekleurde bijenwas wordt gesmolten met een speciaal 
strijkijzertje. Encaustic Art heet deze techniek. Iedereen kan 
het leren en elk kunstwerk is uniek. Voor volwassenen, op 22 
juli en 12 augustus van 14:00-16:00 uur. Kosten € 22,50 p.p. 
inclusief materialen en koffie/thee. Reserveren noodzakelijk.

Meer informatie en reserveren
Informatie en reservering voor de activiteiten van het 
zomerprogramma: www.wasven.nl/zomerprogramma2020. 
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn op moment 
van uitgave. Op de website www.wasven.nl,  op Facebook 
(@wasven) en op Instagram (@wasven_groendomein) 
wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.
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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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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

rondom de
Wasvenboerderij

Al wandelend bij het Wasven hoor ik in de verte een trompet een melancholisch deuntje blazen, na enkele 
seconden valt een trombone in en ontwikkelt de muziek zich tot een swingend big band nummer. Wat blijkt: 
de harmonie repeteert bij het Wasven!

De afgelopen maandagavonden had dit u ook kunnen overkomen: onverwacht live muziek in de buitenlucht. De muzikanten 
van het Eindhovens Muziekcollectief hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten, thuis en digitaal is er genoeg gerepe-
teerd (nog te zien op de website www.eindhovensmuziekcollectief.nl).

Nu mag het gelukkig weer samen. Weliswaar op grote afstand en met veel ventilatie, maar toch. Logisch dat wij uitkwamen 
bij het Wasven, waar we in een heerlijke omgeving buiten kunnen repeteren. Iedere maandagavond repeteren we daar met 
de samenspelgroep (het opleidingsorkest) en de harmonie.

Nieuwsgierig? Kom vooral eens luisteren om u te laten verrassen door muziek variërend van snelle pop en big band tot klassiek!

Eindhovens Muziekcollectief Blaast Buiten
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Namens de
werkgroep

Zoals u in ons maartnummer heeft gelezen zouden onze bezorgers rond 11 april bij u aanbellen om het wijkblad 
persoonlijk af te geven en de envelop met uw vrijwillige bijdrage in ontvangst te nemen. U zult begrijpen dat dit onder de 
huidige omstandigheden niet mogelijk is.

Behalve de opbrengst van onze trouwe adverteerders is uw bijdrage onontbeerlijk om ons wijkblad 11 keer per jaar te 
laten verschijnen. 
Vorig jaar is er ruim €9000 opgehaald. Een heel mooi bedrag waaruit blijkt hoezeer ons wijkblad wordt gewaardeerd. 
Wij hebben als werkgroep daarom naar een andere manier gekeken om u toch de mogelijkheid te geven om ons dit jaar 
financieel te steunen. 

In verband met de vakantie komen wij in augustus niet uit, maar bij het wijkblad van de maand september ontvangt u een 
envelop. 
Wij hebben in uw eigen omgeving meestal wel een aantal bezorgers en leden van onze werkgroep wonen. Daar kunt u 
deze envelop in de brievenbus deponeren.
In de uitgave van september vindt u de adressen van deze vrijwilligers. 

Uiteraard kunt u uw bijdrage zoals de jaren hiervoor ook overmaken op ons rekeningnummer
NL07 RABO 0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke. 
Een aantal van u heeft dit inmiddels al gedaan, waarvoor onze hartelijke dank.

Vrijwillige bijdrage voor uw wijkblad.

Vrijwillige bijdrage
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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)

49

gezond en Wel

CONTACT
Marja Boerenfijn
Pagelaan 7 (bij de Jumbo), 5641 CB Eindhoven 
Telefoon: 040-2813463 / 06-44109579 
E-mail: marja@cesar-tongelre.nl
Internet: www.cesar-tongelre.nl

Kom weer in beweging! Het kan weer! 
Bewegen is gezond, lees maar waarom …
1.  Je vermindert stress: En stress, dat hebben we de laatste 

maanden genoeg gehad door alles rondom het corona 
virus. Door de focus te leggen op je ademhaling en de 
bewegingen die je maakt, zorg je voor rust in je hoofd. 
Tegelijkertijd maakt je lichaam tijdens het bewegen 
onder andere endorfines aan. Deze gelukshormonen 
staan bekend als bestrijders van stresshormonen en 
zorgen ervoor dat je je lichamelijk veel lekkerder voelt. 

2.  Je houdt je hart gezond: Door meer te bewegen houd je 
je hart en bloedvaten in goede conditie. Het verlaagt ook 
de bloeddruk. Uit onderzoek blijkt dat bewegen de kans 
op hart- en vaatziekten verkleint. 

3.  Je slaapt beter: Je valt sneller in slaap en het zorgt dat je 
dieper slaapt, waardoor de kwaliteit van het slapen stijgt. 
Overdag ben je dan uitgeruster, productiever en je 
concentratie is beter. 

4.  Je versterkt je botten: Vooral bewegingsactiviteiten 
waarbij je botten je gewicht moeten dragen zijn goed. 
Denk aan stevig wandelen, hardlopen of fitnessen. Door 
niet te bewegen krijg je zwakke en poreuze botten die 
sneller breken. Dit wil je natuurlijk voorkomen.

5.  Je gewicht behouden of afvallen: Weg met die corona-
kilo’s die ontstaan zijn door te weinig bewegen. Bewegen 
zwengelt de stofwisseling aan en zo verbrand je calorieën. 
Ook draagt sporten bij tot het op peil houden van je 
spiermassa of zelfs het opbouwen hiervan. En dat is 
goed, want des te meer spieren, des te meer energie 
je lichaam verbrandt. Mooi meegenomen toch?

6.  Je voelt je zelfverzekerder: Je bent trots op jezelf omdat 
je in beweging bent gekomen. Door te bewegen verbetert 
je lichaamshouding en door het versterken van de spieren 
kom je ook strakker in je vel te zitten. 

7.  Je doet sociale contacten op: Sociaal contact maakt 
namelijk gelukkig. Als je bijvoorbeeld tijdens het 
wandelen met iemand een praatje kan maken is het 
naast gezond ook nog eens heel gezellig.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan worden wat versoepeld. Bewegen in de 
buitenlucht is weer mogelijk, ook in kleine groepjes, zeker 
als rekening gehouden wordt met de 1,5 meter afstand.  
Bedenk wel dat je het beste kan gaan wandelen op rustige 
tijdstippen en probeer drukke plekken te vermijden.

Vanaf donderdag 4 juni start ook de wandelgroep weer op.  
We starten om 10.45 uur bij activiteiten centrum Orka en 
we verzamelen buiten aan de voorkant.  Iedereen is 
welkom en we volgen ook hier de richtlijnen van het RIVM.

Heb je hulp nodig bij het bewegen of bij het weer in beweging 
komen? Mijn praktijk op de Pagelaan is weer open. Neem gerust 
contact op als je vragen hebt of maak een afspraak. Kijk voor 
meer informatie op www.cesar-tongelre.nl. 
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G E M E E N T E G R E N S I N R E G R E
E P R E V E N T I E W I N T E R N D E G
D U M S P IJ T E N A D B N N R I H R G I
A A G M V K E O A E N E E D G E T O N T
C T O Z E D E N P O L I T I E N S E I R
H R U I R C I S L S Z U L I E X G S N E
T IJ D E W D O A T P C L S T N R A E E D
E U R G E O R D O U I O T N H E E M K N
L B E E L D H O U W W E R K O P E N E E
E D S R K A L S N C I D A E O C Z R T N
Z I E I E O Z I C H T B A A R H E I D E
E E R O N M T U C R A W L M N U L A N E
N E V O R A N S U I L K O L O N I A A L
H T E S P IJ S V E R T E R I N G N T H N

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN LIMBURG

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 11 augustus 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 ’POLSBROEK’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Sri Talens
Avondroodstraat 16

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

 Pagelaan woordzoeker 
Juli-Augustus

BEELDHOUWWERK EINDEXAMEN INTERN SPIJTEN
BEIEREN ENTREE INWILLIGING STOKERIJ
CAMEE ERGERNIS          KOLONIAAL STRAAL
CONSULENT ERUIT LUDIEK STRESSEN
CRAWL EZELIN OCEAAN STUWDAM
DIEET GEDACHTELEZEN OPEEN TAUPE
DRALON GEDETINEERDE OPZIENER TOPSCORE
DROESEM GEMEENTEGRENS PORIE TROMPET
ECODUCT GLAZUUR PREVENTIE VERWELKEN
EENENDERTIG GOUDRESERVE RANSUIL WAANIDEE
EENHOORN HANDTEKENING SCHIETTENT ZEDENPOLITIE
EERLOOS HERIK SPIJSVERTERING ZICHTBAARHEID
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Ontspanningsyoga, 
hartcoherentie en Yoga Nidra, 

voor innerlijke balans, 
herstel en nieuwe energie.

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


