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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

57e jaargang nr. 1 - januari 2021

De redactie wenst alle lezers een goed en gezond 2021!
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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
2021 staat voor de deur. Evenals 
vorig jaar is er weer volop discussie 
geweest of we tijdens de komende 
jaarwisseling mogen genieten van 
vuurwerk. Knallers zijn ook nu, 
sowieso, uit den boze en helaas 
voor alle liefhebbers, siervuurwerk 
is ten gevolge van het coronavirus 
ook niet toegestaan. Dit alles was al 
weken bekend. Maar het ergste 
moest toen nog komen. Door het 
continue stijgen van het aantal 
corona besmettingen sprak  onze 
minister president ons op maandag 
14 december onverwacht toe. Hij 
kwam met straffe maatregelen, die 
diezelfde avond om 24.00 uur 
moesten ingaan en vijf weken 
zouden duren. Er ging een schok 
door ons land. Hij sloot af met de 
woorden: “We moeten het met 
elkaar oplossen!”

De jaarwisseling zal dus anders zijn 
dan we gewend zijn. Alleen al door 
het ontbreken van vuurwerk wordt 
het ongetwijfeld een bijzondere en 
vreemde oudejaarsavond. Maar, dat 
is nog tot daar aan toe, wat het 
meeste indruk maakt is, dat we er 

geen gezellige avond met familie en 
vrienden van mogen maken, twee, 
misschien drie gasten zijn slechts 
toegestaan. Dat is even slikken! Wat 
kunnen we nu? Laten we proberen 
er samen toch een succes van te 
maken en onze schouders onder 
deze lockdown zetten. We moeten 
het met elkaar oplossen en het gaat 
per slot van rekening over onze 
gezondheid. 
Het nieuwe jaar komt er toch echt 
aan, nog enkele dagen en we 
schrijven 2021. We kunnen wel 
stellen dat we dan een bewogen 
jaar achter de rug hebben. Een jaar 
dat we ons nog lang zullen herin-
neren. Maar na deze lockdown en 
met de vaccins die in aantocht zijn 
is er hoop! Dus beste lezers wij 
wensen u:
Een fantastisch, gezond en 
coronavrij 2021 toe, een jaar 
waarin we elkaar weer normaal 
mogen begroeten! 

Dat in het nieuwe jaar het gewone 
leven weer terug mag keren. 
Veel leesplezier en een fijne jaarwis-
seling!
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Foto:Wies van Dijk
Koperwiek in het Wasven
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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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Vogeltaart
Zodra het buiten kouder wordt, komen ook de vogels weer dichterbij je huis. Ze gaan nu actief op zoek naar een plek waar ze ook 
in winter lekker kunnen vertoeven. En wat extra leuk is, als je nu begint met het voeren van de vogels, heb je al snel stamgasten 
voor de winter. Voor de vogels is het namelijk niet echt een feestmaal zo in de winter, als alles uitvalt/bevroren is… Maar laten we 
dáár nou net de oplossing voor hebben: een heerlijke vogeltaart! Ja je hoort het goed: dit keer geen taart voor onszelf, maar een 
lekkernij voor onze vogelvriendjes. Overheerlijk voor de mus, de vink, de spreeuw, het roodborstje, noem maar op… Je kunt de 
vogeltaart zo mooi maken als je zelf wilt én je hebt een mooie versiering op je buitentafel staan. 
Maar het allerbelangrijkst: de vogels zijn je eeuwig dankbaar!

Wat heb je allemaal nodig voor deze vogeltaart?
- Een kilo ongebruikt frituurvet  - 500 gram vogelzaad
- Kleine tulband vorm  - Voor de garnering nog wat extra ongebruikt frituurvet
-  Decoratiemateriaal zoals: gekleurde bessen, pinda’s (ongezouten, gepelde/ongepelde), walnoten,  

rozenbottels, rozijnen of krenten, dennenappels, zonnebloempitten.

Hoe maak je de vogeltaart?
1)  Smelt een kilo ongebruikt frituurvet in een pan tot het vloeibaar is en voeg het vogelzaad toe. Roer het geheel goed door.
2)  Laat het mengsel een klein beetje afkoelen zodat het vogelzaad straks niet meteen naar de bodem zakt.
3)  Giet het mengsel daarna in de vorm en laat het geheel goed hard worden. Dit kan ook in de vriezer. Of in de kelder of een 

andere koele plek. 
4)  Is de taart hard? Haal de vogeltaart dan uit de vorm en stort deze op een ondergrond, bijvoorbeeld een mooie schaal of een 

houten plank. Laat eventueel de warme kraan over de vorm lopen of zet de vorm 20 seconden in een wasbak met heet water 
zodat de taart beter los komt.

5)  Versieren maar! Te beginnen met toefjes ‘slagroom’. Smelt een beetje het frituurvet en blijf roeren totdat het tot slagroomdik-
te is gestold. Blijf roeren, anders ontstaan er klonten. Doe het gestolde vet in een spuitzak en spuit mooie rozetjes op de taart.

6) Garneer met verschillende decoratiematerialen zodat het een echt feestmaal wordt voor de vogels.

Variatietips
-  Bouw de taart laag voor laag op met steeds ander vogelvoer.  

De ene laag moet wel gestold zijn voor je de volgende laag toevoegt.
-   Je kunt ook cupcakes maken in plaats van een taart, of andere 

leuke vormpjes. Te denken valt aan een kopje, halve kokosnoot, 
melkkarton. 

Vogelrijmelarij

De secretarisvogel 
Van de club der Nederlandse vogelaars

is het hele bestuur ontslagen
en het is daarom niet zo raar

dat ze om een secretarisvogel vragen.

Door Huub Sanders †
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de wisselpen door
Davy Schuhmacher

Allebei mijn ouders zijn ook echte Tongelrenaren, ze zijn allebei 
hier opgegroeid en zijn er nooit meer weg gegaan. Mijn ouders 
wonen nog altijd op ’t Hofke, waar ik in juni 1994 ben geboren 
en waar ik tot mei van vorig jaar nog heb gewoond. In mijn 
jeugd woonden mijn opa en oma in het huis naast ons, voor 
mij heerlijk want ik kon altijd bij opa en oma binnenvallen. 
Maar zeker zo fijn voor mijn grootouders, mijn opa vond het 
heerlijk om me op te komen halen van de basisschool. Ik vond 
dat misschien nog wel leuker want ik mocht de scootmobiel 
soms van de Avondroodstraat naar huis sturen. Na mijn tijd op 
de Boog heb ik HAVO gedaan op het Lorentz Casimir, Tongelre 
dus nog steeds niet uit geweest. Op het Lorentz heb ik een 
enorm leuke tijd gehad en een vriendengroep gekregen waar 
ik nu nog steeds veel mee omga. Na een omzwerving ben ik 
uiteindelijk fysiotherapie gaan studeren in Breda.

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Fysio- en Manuele 
therapie Tongelre, na de zomervakantie besloot ik nog eens 
binnen te stappen en sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weg 
gegaan. In eerste instantie heb ik vooral in de fitness gewerkt, 
maar na mijn afstuderen ben ik als fysiotherapeut gaan werken 
en dat doe ik nog altijd met veel plezier! Ik krijg soms de vraag 
of het niet vervelend is om zó dicht bij huis te werken omdat 

er mensen bij de praktijk komen die mij kennen van vroeger 
of uit de buurt, maar zo heb ik het nooit ervaren. Soms is het 
even lastig als ik snel een boodschapje wil doen en iemand 
tegenkom die ik ken van de praktijk. Maar over het algemeen 
vind ik het vooral gezellig om een praatje te maken, het duurt 
dan alleen net wat langer.                         

Mijn moeder vertelde laatst dat ze was aangesproken tijdens 
het boodschappen doen; er was iemand die vroeg of ze ‘de 
moeder van Davy’ was. Ik kreeg meteen wat te horen van mijn 
moeder; “De rollen zijn voortaan omgedraaid. Vroeger was jij 
nog de zoon van, in plaats van dat ik ‘de moeder van’ wordt 
genoemd.”

Mijn hobby’s bestaan vooral uit motorrijden en voetbal kijken 
en zelf spelen. Al sinds een goede tien jaar heb ik een seizoens-
kaart bij PSV waar ik normaal gesproken iedere thuiswedstrijd 
samen met mijn oom en neef naar toe ga. De plek waar ik zit 
is vroeger van mijn oma geweest en voordat zij ging was het 
de plaats van mijn opa. Die rij stoeltjes blijft voorlopig dus nog 
wel even in de familie! Zelf voetbal ik, waar anders, bij RKVV 
Tongelre. Al ligt dit helaas ook stil tijdens de ellende rondom 
COVID-19. Het team waar ik in speel is bepaald niet het hoog-
ste elftal maar het is vooral een erg gezellig team, winst tijdens 
de eerste twee helften wordt gevierd in de derde helft, verlies 
wordt vooral vergeten tijdens de derde helft. Hoe bedroevend 
het niveau soms ook is, als enige team van Tongelre hebben 
we na iedere wedstrijd een heus wedstrijdverslag dat een van 
de teamleden schrijft. Iedere dinsdag na een weekend waarin 
we hebben gespeeld valt er ondanks het resultaat dan in ieder 
geval nog steeds wat te lachen.

De Wisselpen is altijd mijn favoriete stukje uit rond ’t Hofke, dus toen ik werd gevraagd om een stuk te 
schrijven heb ik niet lang na hoeven denken. Enorm leuk om eens een stuk te mogen schrijven! Mijn 
naam is Davy Schuhmacher, ik zal voor sommigen wel bekend zijn, ik ben hier in de wijk geboren en 
getogen en ben werkzaam bij Fysio- en Manuele therapie Tongelre. 
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de wisselpen door
Davy Schuhmacher

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.

Een dikke drie jaar geleden leerde ik mijn vriendin kennen, 
toen onze relatie serieuzer werd en we het gingen hebben 
over samenwonen was het voor mij heel simpel; ik wou graag 
in Tongelre blijven wonen. Esmé komt van oorsprong echter 
uit Rosmalen… En toen; begin februari kreeg ik van de secreta-
resse van de praktijk een appje, ik moest iemand bellen over 
een huis?! Ik had op de praktijk al eens laten vallen dat ik het 
liefste in Tongelre zou blijven wonen en daarover was naar de 
praktijk gebeld…  Ik ben op een woensdag in mijn eentje gaan 
kijken bij een huis, Esmé was aan het werk dus kon niet mee. 
Het huis, in de straat bij mijn beste vriend, was helemaal naar 
mijn zin: in de wijk waar ik graag wou blijven en het huis zag er 
goed uit, wat kon ik nog meer willen?! Het was wel een enor-
me stap voor ons allebei, we woonden nog (veilig) thuis en 
Esmé moest natuurlijk naar Tongelre worden geïmporteerd…  
De zondag daarna zijn we samen gaan kijken en gelukkig was 
ook Esmé meteen verkocht! We waren alleen nog helemaal 
niet zo concreet bezig geweest met een eventueel koophuis, 
dus er moest halsoverkop een afspraak gemaakt worden bij 
een financieel adviseur. Om het allemaal nog spannender te 
maken kwam de corona-crisis om de hoek, waardoor we wat 
langer in spanning hebben moeten zitten over het wel of niet 
goedkeuren van de hypotheek. Uiteindelijk kwam het gelukkig 
rond en wonen we sinds juni in ons eigen huis in TONGELRE. 
Esmé is inmiddels goed gesetteld en we hebben het samen 
enorm naar ons zin in ons eigen stekkie! Voor mijn ouders 
soms lastig, ik ben enigst kind, maar hemelsbreed wonen we 
nu nog geen 500m uit elkaar. 

Wij wensen iedereen een heel mooi, 
gezond en liefdevol 2021 toe! Tot in de buurt!

De wisselpen draag ik over aan Lisanne Thijssen.
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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!

E.E.N.® Therapeut, lichaamsgerichte 
psychosociale therapie.
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

Over sommige geldzaken heb je liever persoonlijk contact of advies. 
Dus kom snel eens langs om kennis te maken.

KOM KENNISMAKEN IN ONZE SNS WINKEL
Loop gerust bij ons binnen voor een persoonlijk gesprek. We leren je 
graag kennen en horen of we iets voor je kunnen betekenen. 

Onze winkel is van Ma 12:00 - 18:00,  Di t/m Vrij 09:30 - 18:00                      
Za 09:30 - 17:00  open.  

In Eindhoven 
blijven we voor 
je klaarstaan 
Voor grote of kleine vragen over geld

Klein Tongelreplein 4, Eindhoven
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Spreekuur Raadhuis en 
Orka
Woensdag 6 januari 2021  14.30 – 15.30 uur Raadhuis
Woensdag 3 februari 2021  14.30 – 15.30 uur Orka
Woensdag 3 maart 2021  14.30 – 15.30 Raadhuis
Woensdag 7 april 2021  14.30 – 15.30 uur Orka
Woensdag 5 mei 2021  14.30 – 15.30 uur Raadhuis
Woensdag 2 juni 2021  14.30 – 15.30 uur Orka
Woensdag 7 juli 2021  geen spreekuur i.v.m. 
     vakantieperiode

Woensdag 4 augustus 2021   geen spreekuur i.v.m.  
vakantieperiode

Woensdag 1 september 2021   Raadhuis
Woensdag 6 oktober 2021  Orka
Woensdag 3 november 2021 Raadhuis
Woensdag 1 december 2021 Orka.

Met vriendelijke Groeten, 
Ronald van den Heuvel/Michael van Aarle

Politie
Update

Widdershoven Mediation: hoort en ziet jou! 
Als jong meisje van 19 deed ik mijn 1e jaars stage op de zolder in ’t Oude Raadhuis in Tongelre, samen met een klasgenootje.
We waren gestart met HBO-Jeugdwelzijnswerk, een opleiding die intussen al jaren niet meer bestaat! We mochten onder 
leiding van ene Henk een kleuterclubje starten op woensdagmiddag, als we zelf kleuters konden werven in de wijk. 
Voor ons een geweldige ervaring! 

Nu, vele jaren later, heb ik als familie- en scheidingsmediator mijn kantoor op Sectie C, ook een bijzondere plek in Tongelre. 
In het hoofdgebouw vind je veel kleine bedrijfjes, vaak zzp-ers net als ik. Erg leuk om daar mensen te ontmoeten 
en je te laten inspireren door elkaars creativiteit en enthousiasme! 

Met veel ervaring met opvoedondersteuning voor mensen uit alle lagen van de bevolking, ook die met een beperking, en met 
scheidingen met kinderen, heb ik als mediator een wat andere achtergrond dan veel collega’s. Kinderen in een scheiding hebben 
mijn bijzondere aandacht, en voor veel ouders is dat ook een belangrijk aspect als ze uit elkaar gaan. Naast echtscheidingen en 
uit elkaar gaan na samenwonen kan ik ook bemiddelen bij een familieconflict, bijv. over de (mantel)zorg voor ouders, of onenig-
heid met vrienden. Bemiddeling door een deskundige mediator bij conflicten betekent samen op zoek gaan naar oplossingen die 
voor ieder acceptabel zijn. De mediator zorgt voor een veilige sfeer, zorgt dat ieders belang aan bod komt en stelt vragen die een 
andere kijk op de situatie doen ontstaan. Het resultaat is dat je met minder stress weer verder kunt met je leven. 

Informeer gerust eens vrijblijvend bij mij naar de mogelijkheden. 
Joland Widdershoven, www.WiddershovenMediation.nl 
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Uw adres voor levering en montage van:
• CV ketels • Vloerverwarming • Boilers 

• (Decor) radiatoren • Sanitair

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

Krommenbeemd 30
5641 JX Eindhoven

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

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

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36

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

Ik ben bevoorrecht om vrij te wonen in een bosrijke 
omgeving  met een behoorlijke tuin.
Uit mijn tuin blijven natuurlijk groenresten over die ik 
kan composteren en zo weer als compost terug kan 
geven aan mijn planten. In de borders laat ik zoveel 
mogelijk blad liggen waar kan, het komt de biodiversi-
teit ten goede en de grond zal minder snel uitdrogen. 

Ik werk als terreinbeheerder op het Lorentz en daar 
komt natuurlijk een veel grotere hoeveelheid groenaf-
val vrij in vergelijking met wat uit mijn kleine tuin komt.

Ook dit probeer ik zoveel mogelijk circulair te houden. 
Takken versnipperen of als takkenrillen verwerken. Blad 
en ander klein kort spul composteren.

Ook bij de Wasvenboerderij waar ik me inzet als na-
tuurvrijwilliger, werken we met dit principe. Takken-
rillen en takkenhopen blijven in het gebied. Dat zijn 
goede schuil- en slaapplekken voor kleine zoogdieren 
en vogels. Er zitten veel insecten in en allerlei schim-
mels en andere kleine organismen zullen het langzaam 
verteren.

Om terug te komen op het composteren, wat we bij de 
boerderij dus ook doen: het geeft ons uiteindelijk een 
mooie grondverbeteraar, die we gebruiken bij nieuwe 
aanplant van bomen, struiken of heggen.

We gooien bijvoorbeeld onder fruitbomen een extra 
paar kruiwagens compost waarvan de voedingstoffen 
langzaam tot de wortels van de boom komen en er dan 
van profiteert én het houdt tevens water vast.

Bij gebruik maken van compost is het noodzakelijk 
dat je dit goed omzet, a.h.w. goed door elkaar mengt, 
om ervoor te zorgen dat er zuurstof bij kan dat het 
verteringsproces versnelt. Er zitten heel veel kleine en 
grotere organismen in, die daar zeer goed bij helpen. 
Slakken, wormen, pissebedden, duizendpoten, schim-
mels, bacteriën  en nog veel meer.

Het mooiste wat we tegen kwamen tijdens het werk 
was wel de neushoornkever. Een bruine glimmende 
kever die wel 3 cm groot is die op zijn kop een flinke 
hoorn heeft net als bij de neushoorn.

Is hij niet prachtig? Neushoornkevers komen steeds 
vaker voor in onze streek en ze houden vooral van  
composthopen waar ook houtsnippers in verwerkt 
zitten. De larven brengen daar prima hun jeugd door,
totdat ze ook na een aantal jaartjes volwassen zijn en 
als kever verder moeten.

Met groen Groet,
Kees van Grevenbroek

11
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100 jaar Martinusschool, Hofstraat, deel 6

29 november 1919
De laatste raadsvergadering van Tongelre als zelfstandige 
gemeente vindt plaats. Alle besluiten lijken te zijn genomen. 
B&W delen mee dat Gedeputeerde Staten Van Noord Brabant 
de lening van ƒ 150.000 heeft goedgekeurd. Er is nog één 
puntje. Wat gebeurt er met het oude schoolgebouw aan de 
Tongelresestraat? Pastoor Van Vlokhoven heeft daar wel een 
bestemming voor. Het kerkbestuur wil het pand laten om-
bouwen tot patronaatsgebouw. “De opvoeding der kinderen 
houdt immers niet op met den dertienjarigen of veertienjari-
gen leeftijd wanneer zij de lagere school verlaten, doch juist 
het meeste toezicht moet over hen gehouden worden in de 
jaren dat zij zich tot jongeman ontwikkelen. Hoeveel beter is 
het niet de jongens een geschikte aangename en leerzame 
gelegenheid tot verblijf te verstrekken dan steeds ten tijde en 
ten ontijde op straat te laten rondslenteren”. Kijk honderd jaar 
geleden werd het probleem van ‘hangjongeren’ al onderkend. 
Maar of we nu de jeugd weer aan het sjoelbakken of pingpon-
gen krijgen, is natuurlijk maar zeer de vraag. 

De bouw
De publieke aanbesteding van de bouw vindt plaats op 22 
december 1919, dus aan de vooravond van de annexatie. De 
gemeente Eindhoven keurt op 25 februari 1920 de aanvraag 

voor de bouwvergunning goed en laat dit het voormalig 
gemeentebestuur van Tongelre weten. Omdat Antonie 
van Haaren met een bedrag van ƒ 157.107 het laagste had 
ingeschreven, krijgt deze aannemer de bouw toegewezen. We 
weten dat hij als timmerman in Oirschot is begonnen en in 
1902 in Tongelre is getrouwd. Zijn bedrijf was gevestigd aan de 
Tongelresestraat (ter hoogte van wat nu Haagdijk is). 
Uit de archiefstukken van ‘Bureau Gemeentewerken Afdeeling 
Bouwpolitie, Eindhoven’ weten we ook dat de funderingen 
zijn gestort door de N.V. Bredasche Beton Maatschappij. 
Verder is er niet zoveel bekend van de bouw zelf. Ook hebben 
we hier geen foto’s van kunnen vinden. Evenmin hebben we 
kunnen achterhalen wanneer de school aan de Hofstraat 
officieel in gebruik is genomen. Nu viel vanaf 1920 het bestuur 
van de katholieke lagere scholen in en om Eindhoven onder 
de Sint Jozefvereniging. Met andere woorden: waarom daar 
niet gezocht? Echter als gevolg van de fusie van het katholieke  
met het protestants christelijk onderwijs in het SKPO (Stichting 
Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs), begin jaren 
90, is nagenoeg al het archiefmateriaal verdwenen. Het SKPO 
maakte kenbaar dat voor wat betreft het verleden in elk geval 
bij haar “niets te halen” valt. Met de fusie is alles opgeruimd. 
De eerste echte lijst van benodigdheden en hulpmiddelen 
voor de inrichting van de nieuwe school dateert van 1923. Dus 
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houden we het op 1923. Althans voorlopig. Misschien heeft 
iemand in Tongelre nog wel ergens een foto of uitnodiging van 
de plechtige opening liggen, in een oude schoenendoos of 
verkleurd fotoalbum? Laat het ons weten. 

Als in 1920 de openbare lagere school een bijzondere lagere 
school voor jongens wordt en het gebouw pas in 1923 gereed 
is, waar bleven de leerlingen in die tussentijd? We gaan ervan 
uit dat in die periode het oude gebouw van de openbare 
school, dus het latere patronaatsgebouw aan de Tongelrese-
straat, hiervoor dienst bleef doen. 

Tot slot, een bizar voorval dat we u niet willen onthouden. 
De Martinusschool aan de Hofstraat had een gymnastiekzaal. 
Een unicum voor die tijd. De gemeente Eindhoven wilde over 
het gebruik hiervan  graag de regie houden. Vandaar dat 
Eindhoven het exclusief gebruiksrecht over de gymzaal had. 
Dit leidde tot problemen met de Martinusschool. Wanneer 
kon zij van de gymzaal gebruik maken als de gemeente te 
pas en te onpas deze aan andere scholen verhuurde. In 1927 
krijgt de Sint Jozefvereniging en dus de Martinusschool van 
de gemeente het gebruiksrecht van de gymzaal. Echter op één 
voorwaarde: de gymlessen worden uit het rooster geschrapt. 

Dit om te voorkomen dat alle openbare scholen, die onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente vielen, ook een 
gymzaal zouden opeisen. Wij geen gym, dan jullie ook niet. 
Uiteindelijk kwam dit ook de Martinusschool goed uit.

In 1928 was het aantal leerlingen dermate gestegen, dat er 
een tekort aan lokalen was. Dus,… u raadt het al: van de lege 
gymzaal werden twee lokalen gemaakt. Hoe lang dit geduurd 
heeft en wanneer de gymzaal weer werd gebruikt, waarvoor 
hij bedoeld was, is onbekend. 

Josephus, Lambertus van Engeland
De periode 1919/1920 is voor Tongelre een roerige tijd ge-
weest: de opheffing als zelfstandige gemeente, de onderwijs-
wet die openbaar en bijzonder onderwijs gelijk stelde en de 
bouw van een nieuwe lagere jongensschool. De spil in het ge-
heel is burgemeester van Engeland. Josephus Lambertus van 
Engeland is geboren in Zesgehuchten (bij Geldrop) in 1881. 

Hij heeft gestudeerd voor onderwijzer, maar werd
al gauw ambtenaar in dienst van de gemeente Zesgehuchten. 
In 1906 is hij secretaris van Tongelre en van 1910 tot aan de 
annexatie in 1920, de burgemeester van deze gemeente. In 
die functie is hij ook voorzitter van de gemeenteraad. Nog 
voor zijn dertigste is hij burgemeester en zeer goed op de 
hoogte van hoe de politiek werkt. 

Het burgemeestershuis, dat hij als herenhuis samen met de 
grond voor de nieuwe school verkoopt aan de gemeente 
Eindhoven, heeft nooit gefunctioneerd als dienstwoning voor 
het hoofd van de Martinusschool. Van Engeland heeft dit na 
de verkoop tot 1924 van de gemeente gehuurd totdat hij een 
nieuwe woning betrok aan de Tongelresestraat, op de hoek 
met de Accumulatorstraat. 

De eerste directeur van de RK Martinusschool, de heer J.P. 
Korting komt ook aan de Tongelesestraat te wonen, recht 
tegenover zijn school. 

Dat Josephus van Engeland  zich fel keerde tegen de annexa-
tie, is op zich niet zo vreemd. Om met F. Jacobse van de legen-
darische Tegenpartij (Koot en Bie) te spreken: “Welke leip gaat 
zichzelf nou op de keie schoppen, Van Es.”  Wel opmerkelijk 
is dat hij als voorzitter, nog voordat het debat plaatsvindt, de 
raadsvergadering adviseert tegen de annexatiewet te stem-
men. Waarom hij later overstag gaat? Gezond verstand 
of zoals dat nu genoemd wordt: ‘voortschrijdend inzicht’? 

De bronnen maken dit niet duidelijk. Wel helder is, is dat zijn 
politieke carrière niet eindigt in 1920. Van 1920 tot 1942, is 
Van Engeland wethouder van financiën van Eindhoven. In 
dat jaar wordt hij uit zijn functie gezet, in opdracht van de 
Rijkscommissaris (Seys Inquart). Als Eindhoven in 1944 bevrijd 
wordt, komt hij in de tijdelijke Noodraad. Na de oorlog blijft hij 
tot 1962 gemeenteraadslid van Eindhoven. In 1971 overlijdt 

Lees verder op de volgende pagina >>

Burgemeester van Engeland

De gymzaal, rechts vooraan
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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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Van Engeland op 90 jarige leeftijd. De meningen over hem 
zijn verdeeld, maar wat je ook van hem vindt, hij was een 
indrukwekkende en kleurrijke persoonlijkheid. 

Hiermee eindigt ons speurwerk naar het begin van de 
Rooms Katholieke Lagere School Voor Jongens, Sint Marti-
nus aan de Hofstraat. Het besluit tot bouw van de school, 
het ontwerp en de bouwlocatie waren initiatieven van 
de gemeente Tongelre, de financiering en de uitvoering 
werden een taak voor de gemeente Eindhoven. De nieuwe 
onderwijswet, de annexatie en burgemeester Van Engeland 
speelden hierbij een beslissende rol. 

Als we ervan uitgaan dat in 1923 het gebouw officieel in 
gebruik is genomen, dan kunnen we pas in 2023 spreken 

van het 100 jarige bestaan. Maar dat weten we niet zeker. 
Op blz. 129 van Tongelre te Kijk van Tonny van den Boomen 
zien we een foto uit 1946 van de gehele schoolpopulatie 
bij de viering van het vijfentwintig bestaan. Dan zou het 
dus 1921 zijn. Maar wat wordt er gevierd? Dat het gebouw 
in 1921 in gebruik werd genomen of dat de jongensschool 
als bijzondere school 25 jaar bestond? Werd voor 1946 
gekozen omdat toen Nederland pas in haar geheel was 
bevrijd? Zo lang het nog oorlog was, werd er immers niets 
gevierd. Hoe dan ook, in 1920 werd de aanvraag voor een 
nieuw schoolgebouw goedgekeurd. In datzelfde jaar begon 
men aan de bouw en werd de openbare lagere school de 
RK lagere school voor jongens St. Martinus en dat is in elk 
geval 100 jaar geleden. Laten we het daarop houden. 

Met dank aan de gastvrijheid en medewerking van het Regionaal Historisch Centrum en dan met name Gerard Kuijpers. 
Ook dank aan het foto archief van Tonny van den Boomen en hierbij mogen we zeker Yvonne Henderson niet vergeten 
voor haar uitgebreide kennis van zaken.

Paul Brans en Deetje Dielis

De school viert haar 25 jarig bestaan, 1946 (foto, hoofdingang Hofstraat)

15
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Verenigingen
Aan het woord

RKVV TONGELRE EN HENK

Ik heb in de bestuurskamer een interview met hem afgeno-
men, waaruit maar weer eens bleek hoe bescheiden Henk is 
gebleven, terwijl hij toch al decennia onmisbaar is gebleken 
voor onze vereniging. Het is dan ook eigenlijk onmogelijk om 
al zijn activiteiten beknopt in één artikel weer te geven.

In 2016 gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding; 
in zijn jonge jaren jeugdleider/ trainer; nu al heel lang bij 
iedereen bekend als de man waar je met alles terecht kunt; 
wedstrijdcommissaris van de pupillen, iedere zaterdag al 
vroeg aanwezig; ook op de trainingsavonden altijd aanspreek-
baar voor leiders, trainers, ouders en spelers.  Henk is van on-
schatbare waarde om het jeugdvoetbal binnen RKVV Tongelre 
draaiende te houden. Daarnaast is hij al jarenlang van groot 

belang bij het inschrijven van nieuwe leden. Henk helpt met 
eventuele aanvragen voor subsidies van Stichting Leergeld. 
Al met al voor ons onmisbaar met het motto: ALLES WAT HIJ 
DOET, DOET HIJ NIET VOOR ZICHZELF, MAAR VOOR DE JEUGD.

Bovenstaande is maar een summiere samenvatting van 
zijn activiteiten. Henk is ook heel lang jeugdscheidsrechter 
geweest en begeleider van mensen met een Melkert-baan 
binnen de vereniging. Tegenwoordig is hij ook nog coördinator 
van onze Woutjes geworden, maar ook terreinknecht of kanti-
neman, indien noodzakelijk! Daarom pleit Henk wel voor een 
nog grotere aanwas van vrijwilligers, zodat hij op 85-jarige(!) 
leeftijd iets meer rust krijgt. Tegelijkertijd zorgt hijzelf voor 
nieuwe vrijwilligers, bijvoorbeeld door vaders die hun kinde-
ren komen aanmelden, enthousiast te maken om zelf ook een 
jeugdteam te begeleiden.

Het aparte met Henk is dat hij pas sinds verleden jaar zelf 
is gaan voetballen: Walking Football op dinsdagochtend. 
Henk is via het aanmelden van zijn zoon Patrick met de club 
in aanraking gekomen en heeft zichzelf toen meteen op het 
vrijwilligerswerk gestort als scheidsrechter en begeleider van 
de F-jes; “Schieten ze de bal weg en lopen er weer achteraan, 
niets voor mij”.

Henk lijdt net als iedereen onder dit voetballoze tijdperk, maar 
is wel optimistisch over de voortgang van RKVV Tongelre na 
de pandemie. Hij verwacht een behoorlijke aanwas te krijgen, 
zeker omdat ouders straks ook weer volop betrokken mogen 
zijn. Als je met Henk praat, praat je met een bevlogen man, 
maar absoluut niet van de daken schreeuwend. Zo zit hij niet 
in elkaar. Henk is nog lang niet klaar met RKVV Tongelre en de 
club ook niet met hem.

“Dit alles kan alleen omdat mijn vrouw achter me staat” wil hij 
nog wel even benadrukken. En op de vraag hoelang hij nog wil 
doorgaan: “Zolang het ‘hierboven’ nog functioneert!”

Zoals mag blijken is Henk ECHT onmisbaar voor deze club, 
hoewel hij dat zelf meteen relativeert. Waarschijnlijk vindt hij 
dit artikel al teveel van het goede. Maar het mag toch wel een 
keer onder de aandacht gebracht worden, niet??

Met sportieve Kerstgroeten,
Peter Laurier

Nu er maar weinig te melden valt over amateur-uitslagen, standen en kampioenskansen, richten we 
onze blik deze maand op een van de iconen van RKVV Tongelre: Henk Foederer is de naam, welbe-
kend bij velen binnen en buiten Tongelre.

16
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Beste Buurtbewoners,
Zoals alles afgelopen jaar wat anders is gelopen dan andere 
jaren, gold dat ook voor het Sinterklaasfeest. Helaas geen rond-
gang door de wijk. Maar zoals U wel gemerkt heeft, hebben 
we niet stil gezeten.We hebben huis aan huis snoepzakjes met 
chocolademuntjes uitgedeeld, met op de zakjes een verwijzing 
naar een filmpje op onze website met de Sint en zijn Pieten.

Een kleurplaatwedstrijd. Wat hebben we veel kleurplaten 
teruggekregen! De ene nog mooier dan de andere. De prijs-
winnaars hebben hun prijs al in ontvangst mogen nemen.

Ook hebben we heel veel donaties van U ontvangen, hartelijk 
dank hiervoor!Fijn om te zien dat het nog steeds zo leeft in Ton-
gelre. Dit geeft ons nog meer zin dan we al hadden, om volgend 
jaar er weer vol tegenaan te kunnen gaan met onze activiteiten.

Hopelijk zien we U dan weer tijdens onze rondgang door de wijk.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust 
contact met ons op. Onze contactgegevens kunt u vinden op 
onze website: www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
D. Vermeulen Secretaris

Jarenlang was Harry een graag geziene gast op het 
gildeterrein van het Sint Martinusgilde in de Bogten. 
Eenmaal per jaar een gezellige middag/avond  
als lid van “De Summerse club“.

Hij werd voorgedragen als Erelid en geïnstalleerd  
op 11 november 2006. Vijf jaar later op 7 mei 2011  
tot Ere-Deken van het gilde.

Harry kwam graag naar het gilde, want er ontstonden 
altijd gezellige gesprekken met diverse gildebroeders, 
natuurlijk ook over het voetballen van zijn club PSV.
Op 16 november overleed Harry in de leeftijd  
van 84 jaar.

Wij wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen  
veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden Sint Martinusgilde, Tongelre.

In memoriam:  
Harry van Raaij 
(1936-2020) 14 jaar gildebroeder
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Ik woon inmiddels alweer 20 jaar in de Hageheldlaan, genoemd naar een mooie vlinder zoals ik later pas later 
te weten kwam en die ik nog nooit heb gezien.
Tegenover mij ligt de Monarchstraat, van de monarchvlinder en een heel bijzondere, zeker in Mexico waar de 
komst van duizenden vlinders altijd feestelijk wordt gevierd. Op Facebook kwam ik een prachtige 
impressie tegen, die ik graag met de lezers van dit mooie blad wil delen. Een film gemaakt door Juan 
Carlos Cuevas.

Veel kijkplezier.
John Muermans

De Monarchvlinder

Mariakapel in de Martinuskerk
Foto: Frans van Beers
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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.

Graffiti in de Berenkuil
Foto: Jan Bruijn

Dit mooie gebaar geldt voor iedereen
Foto: Co Teijken

Kolibrie
Foto: Anita Hammer

Welkom in de Hageheldlaan
Foto: John Muermans

Zwartkop
Foto: Wies van Dijk



20

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

Wij zijn op zoek naar zorgverleners van alle 
niveaus. Je bezoekt cliënten in blokken van 
minimaal 3 tot 24 uur aaneengesloten en 
helpt ze met dagelijkse taken. Daarnaast 
bied je ook verzorging en verpleging waar 
nodig en ben je er als ondersteuning van 
de mantelzorger. We regelen de gehele 
administratie voor jou, zodat jij je kunt 
richten op het verlenen van zorg. 

INTERESSE? Neem dan contact met 
ons op via 088 - 018 02 07, 
secretariaat@standbythuiszorg.nl of kijk op 
onze website www.standbythuiszorg.nl.

Werken in de thuiszorg 
als zpp’er in jouw regio?

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

Welkom in onze 

nieuwe winkel
Gratis parkeren

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

SOLGAR
BIJ ETOS TONGELRE!

Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen 
gemaakt van de meest zuivere grondstoffen. 

Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van 
vitamines en voedingssupplementen dan kom snel naar 

Etos Tongelresestraat!

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46
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De Eik heeft jouw hulp nodig! 
Help jij ons om mensen met kanker te blijven ontvangen?

Gasten, maar ook vrijwilligers, waren dan ook bijzonder verheugd dat ze elkaar vanaf het najaar in kleine groepen weer in het 
inloophuis konden ontmoeten. Om ervaringen met elkaar te kunnen delen en naar elkaar te luisteren. Ingrid (37 jaar, gast van De 
Eik) zegt: “Tijdens de coronaperiode heb ik de gezelligheid van De Eik erg gemist. Ik ben blij dat ik nu weer kan gaan om lotgeno-
ten te ontmoeten, het ziek zijn even los te laten en weer leuke activiteiten met elkaar te doen”.

Het werk bij De Eik wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers. Toch heeft De Eik veel geld nodig 
om haar deuren open te houden. Geld dat normaal gesproken verkregen wordt uit subsidies en fondsenwervingsevenementen. 
Door corona konden de meeste evenementen dit jaar niet doorgaan. Daardoor loopt De Eik een enorm bedrag aan inkomsten 
mis. Samen met onze koepelorganisatie IPSO en KWF Kankerbestrijding zijn we gestart met ‘Huis in Actie’ en jij kunt ons helpen.

Help ons en doneer een bedrag op onze actiepagina. Elk bedrag is welkom en wordt 100% aan De Eik uitbetaald. 
https://acties.kwf.nl/fundraisers/teaminloophuisdeeik

Wil je op een andere manier helpen:
  Word lid van ons ‘team’ en maak een eigen actiepagina aan. Hiermee kun je in je eigen omgeving, met je eigen verhaal of je 

eigen actie, geld ophalen voor De Eik.
  Deel onze pagina op jouw sociale media, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken.

Het staat als een paal boven water dat De Eik een toegevoegde waarde heeft als het gaat om beter leven met en na kanker. Voor 
patiënten, maar ook voor hun naasten en nabestaanden. De Eik moet openblijven en daar kunnen we samen voor zorgen!

Meer informatie over Inloophuis de Eik: www.inloophuis-de-eik.nl

2020 is een bijzonder jaar geweest. Door corona hebben we naar andere manieren moeten zoeken 
om met onze gasten, mensen die met kanker te maken hebben, in contact te blijven. Het werd als een 
groot gemis ervaren om even niet in De Eik bij elkaar te kunnen komen.
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nieuws van de
Scholengemeenschap

School ‘t Karregat

Reflection Day

Tsja, en dan is het Sinterklaas en Kerstmis, en nog steeds is 
Corona in ons land. Sinterklaas kon dit jaar helaas niet naar 
Saltoschool ‘t Karregat komen, hij werkte, net als heel veel 
Nederlanders, dit jaar thuis! 

Maar gelukkig is Sint tegenwoordig steeds handiger op het 
digitale vlak, en stuurde hij een videoboodschap naar alle 
groepen. Met voor alle kinderen een persoonlijke boodschap, 
hoe leuk was dat!

Gelukkig konden we Sinterklaas iedere dag op het Sinter-
klaasjournaal zien en speelde hij zelfs nog bingo met ons! En 
na Sinterklaas kwam Kerst, en dit jaar helaas geen diner met 
zelfgemaakte hapjes op school. Maar uiteraard lieten we het 
niet zomaar voorbij gaan. De school werd nog uitbundiger 
versierd en er werden mooie kerstknutsels gemaakt door 
iedereen. De kerstviering vierden we dit jaar in de vorm van 
een heerlijke kerstlunch voor allemaal, en we deden gezellige 
spelletjes samen. 

Anders dan anders, maar toch heel gezellig!! 

Namens iedereen van Saltoschool ‘t Karregat wensen we u 
hele fijne feestdagen en een heel mooi 2021. 
Blijf gezond allemaal!!

Van half november tot en met januari hebben wij meegedaan 
met het verkeersproject Reflection Day. 

Om tijdens de donkere dagen goed op te vallen in het verkeer 
hebben alle kinderen van onze school een reflecterend hesje 
gekregen. Als ze dit hesje droegen, konden wij een foto maken 
van de kinderen en deze foto versturen naar de organisatie. 

De kinderen die het meest gefotografeerd zijn krijgen een 
leuke prijs. Dit alles om de kinderen zo veilig mogelijk door het 
verkeer te laten bewegen. 

Wij zijn enorm trots op alle kinderen die meegedaan hebben 
aan dit project!

Team kindcentrum de Boog 
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Bye basisschool, hallo LCL!
Al snel ga je kiezen waar je na groep 8 naartoe gaat. Ben je op 
zoek naar een school voor havo, atheneum of gymnasium? 
Kom dan eens op onze school kijken. Bij ons ontdek je welke 
talenten je hebt en we helpen je om ze verder te ontwikkelen.

Op zaterdag 30 januari organiseren wij een speciale open dag, 
namelijk een sportieve open dag! Leerlingen uit groep 7 en 8 
zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze 
school en lekker sportief bezig te zijn. Een andere open dag 
dan we gewend zijn, maar zeker net zo leuk. Het is natuurlijk 
wel jammer voor ouders dat zij er niet bij kunnen zijn, maar 
zij kunnen op onze website allerlei informatie terugvinden om 
een goed beeld te krijgen van onze school.

Hoe gaat deze dag in zijn werk?
Je schrijft je in via één van de formulieren op onze website 
www.lcl.nl, want we werken met verschillende tijdsloten. 
We starten om 11.00 uur met de eerste groep, om 11.30 uur 
de volgende enz. De laatste groep mag om 13.00 uur naar 

binnen. Je moet er rekening mee houden dat je ongeveer 2 
uur bezig bent. In en om de school zijn verschillende sportieve 
activiteiten. 

Misschien is het een goed idee om je tegelijkertijd met een 
vriend/vriendin in te schrijven, zodat je zeker weet dat je in 
dezelfde groep zit. In iedere groep hebben we plek voor 75 
leerlingen. Wees er dus op tijd bij, want vol = vol.

Je komt op die dag binnen in het Casimirgebouw (Celebeslaan 
nr. 10). Zorg ervoor dat je je sportieve outfit al aanhebt en 
vergeet niet om bij binnenkomst een mondkapje te dragen.
 
We hopen veel enthousiaste sportievelingen te mogen be-
groeten op 30 januari!

Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 10-20, 5641 AG  EINDHOVEN
040 2909420

SPORTIEVE OPEN DAG: 
ZA. 30 JANUARI / 11.00 - 15.00 UUR 
Alleen toegang voor leerlingen van groep 7 en 8.

MINILESSEN: 
WO. 10 FEBRUARI / 14.00 - 16.00 UUR

ONZE
EINSTEINS

WWW.LCL.NL

INSCHRIJVING VERPLICHT VIA WWW.LCL.NL

Adv. Nuenense krant_135x188mm.indd   5Adv. Nuenense krant_135x188mm.indd   5 02-12-2020   10:5502-12-2020   10:55



24

Kindcentrum De Boog
Daar voel je je thuis!

Alles onder één dak 
voor kinderen van 
0 tot 13 jaar

Samen spelen, leren 
en leven

Engels in groep 1 t/m 8

Waar elk kind en zijn 
talent wordt gezien en 
gehoord

’Gewoon’ goed en 
eigentijds onderwijs

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

NIEUW NIEUW
Ooh holy winter glow!

BEAUTYSALON ESMAY VINDT U BIJ VAN DER HEIJDEN KAPPERS
’T HOFKE 137 | EINDHOVEN | 040 2812764

WWW.VANDERHEIJDENKAPPERS.NL/SCHOONHEIDSSALON
U VIND ONS OOK OP FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/BEAUTY-SALON-ESMAY

OH HOLY WINTER GLOW. Bij wisseling van de seizoenen heeft de huid andere 
verzorging nodig. De huid heeft vocht, voeding, reiniging en bescherming nodig 
OOH HOLY WINTER GLOW is een weldaad voor de huid! 

• Uitgebreide oppervlakte reiniging van gelaat, hals en decolleté
• Diepte reiniging door middel van een Deep Peel
• Onzuiverheden verwijderen
• Skin circulation er word aan de doorbloeding van de huid gewerkt!
• Mini skinlift door middel van een ampul
• Masker de krachtpatser voor een egaler huidbeeld.
• Afsluitende uitgebreide verzorging voor de huid met een GLOW!

Behandeling 60 min 1 49.95
Kuur behandeling 5 behandelingen in plaats van 249.75 nu voor     3199.80
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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 1 kg kruimige aardappelen, geschild
- 50 g roomboter
- 500 g zuurkool, uitgelekt
- 200 g gerookte spekblokjes
- 200 g ananasblokjes
- 100 g rozijnen, geweekt
- 2 eieren
- 2 eetlepels crème fraîche
- 1 eetlepel tijmblaadjes, fijngehakt
- 1/2 theelepel cayennepeper
- 100 g paneermeel
- 100 g oude kaas, geraspt.

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1  Kook de aardappelen met een beetje zout. Giet ze af en pureer ze met de boter.
2  Breng op smaak met peper en zout.
3  Verwarm de oven voor op 200 gr.
4  Meng de aardappelpuree in een ruime kom met de zuurkool, de spekblokjes, de 

ananasblokjes, de rozijnen, de eieren, de crème fraîche, de tijm en de cayennepeper.
5  Vet een ovenschaal in en verdeel de stamppot over de schaal.
6  Meng het paneermeel met de kaas en verdeel over de puree.
7  Bak het gerecht in 35 minuten in het midden van de oven tot er  

een goudbruine korst ontstaat.
 
Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Eens wat anders dan de gewone zuurkoolstamp
Gegratineerde zuurkool “Hawaii”
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CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl • Telefoon 
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

Gezellige filmavond
Als het binnen de richtlijnen van het RIVM toegestaan 
is en wij het verantwoord vinden, organiseren we op 
vrijdag 15 januari een fi lmavond in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Noodgedwongen hanteren we de volgende regels:
• Maximaal 15 bezoekers.
•  Kosten € 2,50 inclusief koffi e of thee met wat lekkers 

bij binnenkomst.
•  We houden geen pauze. 
•  Aanmelden kan pas vanaf 4 januari uitsluitend per 

e-mail via fi lmraadhuis@gmail.com. 
• Eerdere inschrijvingen worden niet genoteerd.
•  Inschrijven op naam en aangeven of je alleen komt of 

als stel dat bij elkaar kan zitten.
•  De eerste 15 aanmeldingen krijgen bericht dat zij 

geplaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we 
hanteren om de avond zo veilig mogelijk te laten 
verlopen.

’The Best Exotic Marigold Hotel’ (2011) ging in 
december helaas niet door, hopelijk lukt het deze keer 
wel! Een groep gepensioneerde Britten vertrekt naar 
het Indiase Marigold Hotel om er voor weinig geld een 
lux leventje te gaan leiden. Luxe vinden ze echter niet, 
maar wel verrassende levenslessen, rust en liefde.

KOM 
JE 

OOK?

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week 
op donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 14 en 28 januari 2021.
Aanmelden kan via telefoonnummer 
040-2811737 (tussen 9 en 12 uur) of via onze 
website www.ouderaadhuiseindhoven.nl/
rijbewijskeuringen. De kosten bedragen 36 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 
• 36 euro contant
• Legitimatiebewijs

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.

Beste mensen,

Het was stil in december in ’t Oude Raadhuis! Normaal een maand vol activiteiten. Daar zijn we ook voor en 
als we dan om een bepaalde reden dat niet kunnen doen doet dat pijn. Overwegen wat wel mag en kan en 
vervolgens bijna alles annuleren!
En nu is het bijna januari, de maand van de nieuwjaarsrecepties en goede voornemens.
Ons goede voornemen was zeker niet om de nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan. 
We hebben er over gedacht om onze altijd goed bezochte, gezellige receptie op de een of andere verantwoor-
de manier door te laten gaan, maar daar gaat ons eerste goede voornemen al. Dus geen nieuwjaarsreceptie!
We zijn er van overtuigd dat iedereen dit begrijpt.

De afgelopen jaren hebben we bij het januarinummer van rond ’t Hofke een folder gedaan met onze activi-
teiten van dat jaar. Voor 2021 doen we dit niet. De plannen zijn er wel, maar die zullen we op het moment 
dat de activiteit wel door kan gaan, middels dit blad, onze website en op de informatieborden bij ’t Oude 
Raadhuis aan u mededelen. 

Op dit moment kunnen mensen die behoefte hebben aan een kop koffi e met babbel, doordeweeks tussen 
9.30 en 11.30 uur bij ons terecht. 
Let op: met mondkapje bij binnenkomst, handen desinfecteren en met de inmiddels bekende 1,5 meter 
afstand! Wij volgen de RIVM-regels, dus mochten deze veranderen dan passen wij deze toe.

We hopen uiteraard dat we snel vrolijker nieuws voor u hebben! 
Graag zouden we onze activiteiten zo snel mogelijk, 
maar wel verantwoord, hervatten!

Alle vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis 
wensen u een gelukkig, maar 
vooral gezond 2021 toe!

Hopelijk tot snel!

Invulling Oude Raadhuis Januari.indd   2-3Invulling Oude Raadhuis Januari.indd   2-3 12-12-2020   16:0412-12-2020   16:04
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CONTACT Adres ’t Hofke 15 • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl • Telefoon 
(tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl
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geplaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we 
hanteren om de avond zo veilig mogelijk te laten 
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’The Best Exotic Marigold Hotel’ (2011) ging in 
december helaas niet door, hopelijk lukt het deze keer 
wel! Een groep gepensioneerde Britten vertrekt naar 
het Indiase Marigold Hotel om er voor weinig geld een 
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040-2811737 (tussen 9 en 12 uur) of via onze 
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die kunnen wijzen op Covid-19, dan 
even contact met ons opnemen 
zodat we de afspraak kunnen 
verzetten.

Beste mensen,
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als we dan om een bepaalde reden dat niet kunnen doen doet dat pijn. Overwegen wat wel mag en kan en 
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Ons goede voornemen was zeker niet om de nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan. 
We hebben er over gedacht om onze altijd goed bezochte, gezellige receptie op de een of andere verantwoor-
de manier door te laten gaan, maar daar gaat ons eerste goede voornemen al. Dus geen nieuwjaarsreceptie!
We zijn er van overtuigd dat iedereen dit begrijpt.
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Let op: met mondkapje bij binnenkomst, handen desinfecteren en met de inmiddels bekende 1,5 meter 
afstand! Wij volgen de RIVM-regels, dus mochten deze veranderen dan passen wij deze toe.
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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! 

De jonge koks van Cook4U hebben nog een “Koekvoor-
joe”-actie uitgevoerd in december. De jonge koks hebben 
een heerlijke zelfgebakken koek met nieuwjaarswens bij 
wat vaste bezoekers van Cook4U, Orka en bij de vrijwil-
ligers van Orka eind december afgegeven. De vooraankon-
diging werd al enthousiast ontvangen! 

Bij deze wensen we iedereen 
 een heel goed 2021,

in gezondheid en met elkaar!
Wat ons betreft laat 2021 maar beginnen!

We hopen jullie weer te zien!

Kerst zoals we niet eerder hebben gehad! Wij hopen dat u ondanks de 
beperkingen er wel van hebt kunnen genieten. We missen jullie bij Orka! 

We hebben De Vrienden van Orka opgericht! En hebben 
al bijna 20 vrienden! Maar dat kunnen er vast nog meer 
worden. 

Wat vragen we? We vragen een jaarlijkse bijdrage van 
(minimaal) 20,- euro p.p., waarmee we elk jaar een 
investering in Orka doen, waar de wijk gebruik van kan 
maken. Dit jaar is dat natuurlijk de keuken, volgend jaar 
weer iets anders. We hopen de achtertuin dan een 
upgrade te kunnen gaan geven.

Wat krijg je daarvoor als Vriend? 
•  Ten eerste natuurlijk een (nog)  

warme(re) band met Orka
•  Alle vrienden van dat jaar krijgen  

een naamplaatje achter de bar van Orka
•  Jullie krijgen het activiteitenoverzicht 
   van Orka in je mailbox (indien gewenst)
•  En 1x per jaar hebben we een Vrienden van  

Orka Avond, waarbij we hapjes zullen serveren  
en drankjes tegen inkoopsprijs aan de vrienden.

Interesse? 
Mail even naar info@orkacentrum.nl 
Of maak je bijdrage direct over op 
Stichting Activiteitencentrum Orka
NL58 RABO 0103 4121 66 o.v.v. Vrienden van Orka 
[en geef de naam door voor op het plaatje achter de bar].

Vrienden van Orka, doe je mee om buurtactiviteiten  
mogelijk te maken en te houden?
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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

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. 

In verband met de grote interesse in Orka Dance 
is er een extra groep opgestart op zaterdagmorgen 
van 11.00 - 11.45  uur. Deze nieuwe les is een 
Kidsdance les voor de jongste dansers van 3-5 jaar.

Wil je ook komen dansen, laat het dan snel weten 
via orkadance@orkacentrum.nl, 
voor je het weet is die groep ook vol!

Orka Dance gaat maar door! 

Alles gaat volgens planning! Keuken eruit, muurtje gezaagd 
en gesloopt, kolom geplaatst, wanden geprepareerd…
Met dank aan de tomeloze inzet van de professionele 
vrijwilligers op klusavond en in het weekend en dank 
aan de flexibiliteit van professionals die we voor sommige 
acties moeten inhuren.

Foto-update van de keuken

Kom gezellig langs ‘n 

Een ´´eigen´´tijds activiteitencentrum
 tel: 06-53 79 73 37

senioren Biljart

Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1   info@orkacentrum.nl
5641 PC Eindhoven   www.orkacentrum.nl

Zin om een biljartje te leggen?
Kom dan gezellig naar Activiteitencentrum Orka,

Broekakkerseweg 1 te Eindhoven!

Elke dinsdag en donderdag vanaf 13:00 uur
Kosten € 10,00 per maand

 
Interesse?

Stuur een mailtje naar info@orkacentrum.nl

Of kom eens langs op dinsdag of donderdag

Bij Orka is elke dinsdag- en donderdagmiddag een klein 
groepje senioren aan het biljarten. Zij hebben ruimte voor 
een paar nieuwe leden. Interesse? Kom gerust een keertje 
kijken en mee een biljartje leggen! 
Zie de flyer voor meer informatie

Biljarten voor senioren
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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
happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Voetrefl exVoetrefl ex

Voetrefl ex
Door middel van voetrefl extherapie kunt u op een natuurlijke wijze 
uw lichaam helpen om gezondheidsproblemen aan te pakken. 
Deze behandeling kan zowel klachtgericht, ter ontspanning als 
preventief ingezet worden. 
Behandelmogelijkheden van voetrefl ex zijn:
• Vermoeidheid
• Spanningsklachten
• Slaapproblemen
• Hoofdpijnklachten
• Spier & gewrichtsklachten
• Spijsverteringsklachten
• Hormonale klachten

• Psychische klachten

Voetrefl ex (45 min.) vanaf             258.-

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Bakkerij van Woensel
voor al uw brood en banket

’t Hofke 39, 5641 AH Eindhoven
telefoon 040-2415487

Donderdag 31 december zijn er weer heerlijke oliebollen verkrijgbaar 
bij ons in de winkel. Wij zijn geopend van 08.30 tot 16.00 uur.
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Ontwerpen doorfietsroute gepresenteerd

’t Hofke Noord, de Wolvendijk (tot aan de Loostraat) en de 
Loostraat worden ingericht als fietsstraat. In een fietsstraat is 
de auto te gast en ondergeschikt aan de positie van de fietser. 
In een fietsstraat delen fietsers en auto’s de rijweg, er zijn 
geen aparte fietspaden. Wel komt in het midden een vlakke, 
overrijdbare klinkerstrook. De rijweg krijgt rood asfalt. Door 
een inrichting als fietsstraat zijn automobilisten eerder ge-
neigd om zich aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per 
uur te houden. Ook is de route zo minder aantrekkelijk voor 
doorgaand verkeer. Met deze inrichting komt de gemeente 
tegemoet aan de wens van veel bewoners voor snelheids- 
en sluipverkeerbeperkende maatregelen in ’t Hofke en de 
Loostraat.  

’t Hofke Zuid: nieuw asfalt en brede fietsstroken
‘t Hofke tussen de kruising met de Muschbergweg tot de 
kruising met de Tongelresestraat is geen onderdeel van de 
doorfietsroute. Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt 
de weg voorzien van een nieuwe laag asfalt. De rijweg blijft 
even breed, maar de fietsstroken aan beide zijden worden 
breder ten opzichte van de huidige situatie. Door deze maatre-
gel verwacht de gemeente dat automobilisten eerder geneigd 
zijn om zich aan de maximale snelheid van 30 kilometer per 
uur te houden.

Doorfietsroute
‘t Hofke Noord, de Wolvendijk (deels) en de Loostraat zijn 
onderdeel van de doorfietsroute die loopt tussen Eindhoven 
Centraal Station en station Helmond. De route is 13,7 kilome-

ter lang en loopt via deze route: Professor Doctor Dorgelolaan, 
Berenkuil, Celebeslaan, Koudenhovenseweg Zuid, ’t Hofke, 
Wolvendijk, Loostraat en dan langs het spoor naar Helmond. 
Via de nieuwe route fietst u vanuit uw buurt veilig en comfor-
tabel via een aantrekkelijke route naar het station, centrum, 
werklocaties en voorzieningen. Op de hele route heeft de fiet-
ser zoveel mogelijk voorrang en wordt gebruik gemaakt van 
vlak asfalt. Omdat de fietser weinig hinder heeft van ander 
verkeer, kan hij zoveel mogelijk doorfietsen. Hierdoor komt hij 
makkelijker, veiliger en sneller op de bestemming. 

Vervolg
Direct aanwonenden zijn uitgenodigd voor een digitale 
informatieavond, begin december. Tot half december hebben 
zij kunnen reageren op de ontwerpen. Nadat de reacties zijn 
verwerkt, plaatsen we het definitieve ontwerp op de website, 
inclusief de antwoorden op vragen die aan de gemeente zijn 
gesteld. Volgens planning neemt het college van burgemeester 
en wethouders in het eerste kwartaal van 2021 een besluit over 
het ontwerp, inclusief de bijbehorende kosten. Daarna wordt 
het ontwerp verder uitgedetailleerd en aanbesteed. De uitvoe-
ring start volgens planning in het vierde kwartaal van 2021. 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk op www.eindhoven.nl/
doorfietsroutehelmond of stuur een mail naar Mark Hamelers, 
projectleider gemeente Eindhoven, 
via: m.hamelers@eindhoven.nl.

Tussen station Eindhoven en station Helmond komt een nieuwe doorfietsroute. Deze loopt ook over 
’t Hofke Noord, de Wolvendijk (deels) en de Loostraat. Daarom is er een ontwerp gemaakt voor een 
nieuwe inrichting van deze straten. Met deze inrichting worden automobilisten ook gestimuleerd om 
rustiger te rijden. De ontwerpen staan op de website van de gemeente: 
www.eindhoven.nl/doorfietsroutehelmond 
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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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Troep 
Troopers 
Tongelre

Op 28 november zijn de 3T’s voor het eerst in actie gekomen. 
Waar komen de 3 T’s (Troep Troopers Tongelre) vandaan? Het 
is een buurtinitiatief  om het zwerfafval in onze buurt aan te 
pakken. Het idee is ontstaan na een oproep van Richard Kem-
ner op Nextdoor om op World Clean Up Day de Groene Long 
zwerfafval vrij te maken. De Groene Long  ligt in het gebied 
Muschberg/Geestenberg, nabij ‘t Karregat. Een prachtige 
parkachtige omgeving dat ontsiert wordt door zwerfafval. Een 
doorn in het oog van velen. Gelukkig kwamen er reacties op 
zijn oproep. Richard reageerde ook op mijn opmerking om er 
een maandelijks initiatief van te maken. Richard ging voortva-
rend aan de slag. Er werd een speciaal App-groepje opgericht 
voor de mensen die mee wilden helpen. Vervolgens regelde 
hij afvalprikkers en vuilniszaken. 

Het eerste dat geprikt werd was een datum. Zaterdag 28 no-
vember was het zover. Richard en enkele enthousiastelingen 
gingen aan de slag. En mensen, je houdt het niet voor mogelijk 
wat er in de Groene Long en het pad achter de scouting aan 
zwerfafval ligt. Een stukje groen waar onze kinderen spelen, 
waar we onze honden uitlaten en waar mensen doorheen 
wandelen en fietsen. 

Alleen een zak gooit zijn afval naast de afvalbak

We hebben afgelopen zaterdag 2 uur met 3 man/vrouw rond 
gehuppeld met onze afvalrapers en vuilniszakken. In die 2 uur 
hebben we in totaal 10 VUILNISZAKKEN bij elkaar geraapt. 
Zwerfafval uit de struiken gehaald, bij de school en flats 
opgeruimd, aan de straatkant van de Urkhovenseweg van de 
parkeerplaatsen afgeschrapt en in de struiken gedoken bij het 
pad achter de scouting.

Wat kom je zoal tegen? Mondkapjes, sigarettenpeuken, 
desinfecterende handgelflesjes, blikjes, lachgasballonnen, 
handveger, plantengieter, plantenschepje, handdoek, een paar 
zwarte herenschoenen, sleutel, flexibele afvoerslang, afbreek-
mesjes, aardappelschilmesje, flesje parfum, snoepwikkels, 
plastic flesjes groot en klein, schuimplastic, gewoon plastic en 
natuurlijke volle plastic zakken naast de ondergrondse vuilcon-
tainer opgeruimd.

Word jij 1 van de 3T’s?
Wil jij op een ongedwongen manier kennis maken met 
buurtgenoten. Wordt dan 1 van de 3T’s! Ons buurtinitiatief 
is namelijk op zoek naar meer mensen die houden van niet 
lullen maar vuilniszakken vullen. De eerst volgende keer dat 
we weer aan de slag gaan is op 9 januari, aanvang om 10.30. 
Hoelang? Het liefst 2 uur, mag meer mag minder. Wil je jezelf 
aanmelden of wil je meer informatie stuur dan een e-mail 
naar entertainment@fabelgebroed.nl
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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!
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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: VERTROUWEN IN DE TOEKOMST  
door Wim van de Wiel

35

Mag ik enkele gebeurtenissen of belevingen van personen 
benoemen: 

Ik denk aan de ouderen of zwakkeren die gestorven zijn, van 
wie we onder vaak trieste omstandigheden, afscheid moesten 
nemen. Ik denk aan de personen die nu nog een loodzwaar re-
validatie traject volgen. Ik denk aan de vele tienduizenden die 
onder druk en spanning zich uit de naad hebben gesjouwd, zo-
wel beleidsmakers als alle personen op de werkvloer. Ik denk 
ook aan hen die de gevolgen van de eerste en nu nog van de 
tweede lock down voor hun kiezen kregen. Ik denk aan …… 
want ik mag eigenlijk niemand vergeten.

Daarnaast zijn er ook een aantal gevoelens die mij, en ik denk 
ook jou, tijdens de eerste lock down in het voorjaar diep heb-
ben getroffen: De onderlinge saamhorigheid, het wederzijds 
medeleven en het klaar staan voor elkaar. We hadden oog 
voor elkaar en gaven elkaar de ruimte voor onze gevoelens. Ik 
zag flexibiliteit en aanpassingsvermogen zowel in gezinnen en 
in het onderwijs, bij hulpverleners en in bedrijven als ook bij 
verantwoordelijke leidinggevenden. We hadden respect voor 
elkaars mening en voor eenieders beslissingen.
In deze misère droegen we elkaar op handen.

In deze saamhorigheid zie ik de laatste maanden een kente-
ring. We geven elkaar minder ruimte in het invoelen en staan 
in het uitdragen van meningen en standpunten scherper 
tegenover elkaar. Daarnaast vallen we gezagsdragers en uit-
voerders fel en soms zelfs met geweld aan.

Hoe kan dit gebeuren in onze zeer ontwikkelde en gestructu-
reerde maatschappij? Lopen we te gauw achter ‘fakkeldragers’ 
of uitgesproken meningen aan?

Hebben we misschien teveel nadruk gelegd op individuali-
sering, mondigheid en recht op eigen mening? Toch heb ik 
vertrouwen in de toekomst: Onze sterke kanten zijn immers 
elkaar ruimte geven, overleg plegen en dan ‘er samen de 
schouders onder zetten’.

Het komende decennium krijgen we nog genoeg voor de 
kiezen: Klimaat, milieu en energietransitie. En daarnaast ‘arm 
tegenover rijk’ en ‘het doorgeschoten marktdenken’.

En zijn we bij dit alles misschien al zo ver gegaan dat binnen de 
volgende ‘softe sectoren’ (welzijn en zorg, scholing en opvang 
van de kwetsbaren, en ook sociale woningbouw) te veel meet-
baar en af te rekenen is …...?

Voor 2021 wens ik eenieder een flinke dosis invoelingsver-
mogen, geduld en wijsheid. Bovenal voor jou en al jouw 
naasten een goede gezondheid!

Over enkele dagen nemen we afscheid van 2020. Hoe zal dit jaar ons bijblijven? Waarschijnlijk zal dit 
jaar voor iedereen anders in zijn of haar geheugen gegrift blijven, ieder heeft immers zijn eigen erva-
ringen, maar zonder meer zal de pandemie van covid 19 heftige indrukken achterlaten.
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van de Geloofsgemeenschap
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Protestante kerkdiensten

-  Zondag 3 januari 10.00 uur 
ds Tjalling Huisman

-  Zondag 10 januari  10.00 uur 
ds. Elbert Grosheide Jeugdkerk

-  Zondag 17 januari  10.00 uur 
ds Tjalling Huisman

-  Zondag 24 januari  10.00 uur 
Anneke Nieuwenhuizen Jeugdkerk

-  Zondag 31 januari  10.00 uur 
ds. Tjalling Huisman 

Bij de diensten
Op 3 januari gaat het over de wijzen of magiërs uit het 
oosten en de vraag wat in onze tijd de betekenis zou kunnen 
zijn van hun reis. We kunnen elkaar een corona-arm of zelfs 
corona-vrij nieuwjaar toewensen, hoe dan ook een jaar van 
de Heer die zo kwetsbaar is als een kind dat diepe vreugde 
geeft aan de wijzen.

Met een krachtig beeld beschrijft Marcus de doop van 
Jezus, een geopende hemel, de Geest als een duif en een 
liefhebbende Stem. 10 januari, Marcus 1: 1-11.

Ieder jaar lezen we in de Epifanie – feest van de verschijning 
van de Heer – het verhaal over de Bruiloft in Kana. Dit jaar 
staat het verhaal op 17 januari ingeroosterd. De evangelist 
Johannes begint – na het eerste hoofdstuk – zijn evangelie 
met een feest.

“De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom 
tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws”. De kern 
van Jezus’ verkondiging vinden we in Marcus 1:14 en 15. 
Direct daarna laten de eerste volgelingen “meteen” hun 
netten achter en volgen hem. Zondag 24 januari.

Dit jaar lezen we (meestal) uit het Marcus evangelie. Op 31 
januari lezen we hoe de net bij hun visnetten weggeroepen 
leerlingen van Jezus een confrontatie met een bezeten man 
meemaken.

Bezoeken van de kerkdiensten.
Bij de vieringen op zondag gelden de volgende regels.
•  Vóór de dienst inschrijven is verplicht. Dat kan per mail, 

alleen in de week voorafgaande aan de betreffende 
zondag. U kunt inschrijven van ma-vrij bij onze pastorale 
ouderling Corry Velema (corryvelema@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.

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

Neerkijken op de vreemdeling (kijk op eigen racisme?)
Wanneer je Eindhoven uitrijdt langs het Evoluon, net 
voordat je de N2 opdraait, staat er op de achterkant van 
een verkeersbord wat slordig geschreven: “Eindhoven, wat 
zijn wij?” Het juiste antwoord luidt: “Boeren!” Die strijkreet 
was regelmatig te horen in het PSV-stadion, voordat er 
sprake was van enige lockdown. Toch een beetje vreemd zo 
aan de rand van de stad, ook al is het ter hoogte van het 
Drents Dorp. 

Boeren? Het is één van de manieren waarop de supporters 
zich afzetten tegen de Randstad (020, 010) en zich als 
provincialen tooien met een geuzennaam. Zo worden 
Ajax-aanhangers (020) ‘joden’ genoemd; een naam die niet 
voortkomt uit het feit dat er vooral Joodse spelers (Sjaak 
Swart, Bennie Muller), verzorgers (Salo Muller) of 
bestuurders (Jaap en Michael van Praag) rondliepen. Het 
heeft meer te maken met het grote aantal fans uit de 
‘Jodenbuurt’. Ooit!

Om jezelf groot te maken moet je blijkbaar op de ander 
neerkijken. In onze Christelijke traditie is er ook lang neerge-
keken op ‘heidenen’: mensen van de hei. In het Latijn: 
‘paganus’  (afkomstig van een dorp). In het Engels ‘pagans’. 
Of in het Grieks: barbaren. Onverstaanbare brabbelaars, 
onbeschaafd volk. Boeren, dus. 

Wat we niet verstaan, niet begrijpen stoot ons af. Onbekend 
maakt onbemind. Wanneer mensen naast je in een taal met 
vreemde klanken spreken (bijvoorbeeld Koreaans, Arabisch 
of Hongaars) voel je je buitengesloten. Die verstoting is voor 
ons, kuddedieren, niet te harden. Het ongemakkelijke 
gevoel slaat snel om in je afsluiten voor, je afwenden van en 
je afzetten tegen. Wanneer mensen andere uiterlijke 
kenmerken hebben (huidskleur, gezichtslijn, haardracht, 
lichaamslengte, kleding, taal …) roept dat al snel de beleving 
op: die is anders, die hoort niet bij ons, wat moet die hier, 
snapt die het wel. We doen allemaal aan etnisch profileren. 

Dat is de schaduwkant van gemeenschapsvorming, volgens 
Rutger Bregman in zijn boek De meeste mensen deugen: 
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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

“Empathie en xenofobie zijn twee kanten van dezelfde 
medaille” (p. 267).

Buitensluiten, racisme: het zit in elk menselijk individu. 
Maar dat niet alleen: het is geïnstitutionaliseerd, het zit ook 
in de steunpilaren van onze samenleving en de West-Eu-
ropese cultuur. Eén daarvan is religie, waarvan we al zagen 
dat er neergekeken wordt op ‘mensen van de hei’. Een 
andere is de Westerse Wijsbegeerte. Die kent namelijk met 
denkers als Plato, Descartes en Kant een traditie van 
universaliteit: één waarheid voor alle mensen. Dat klinkt 
mooi cultuur en ras overstijgend, maar het ontkent de 
menswaardige verscheidenheid. Want als er maar één 
waarheid is, zijn de verschillen tussen mensen niet meer 
dan afwijkingen die we te boven moeten komen. Als er 
één waarheid is en ik heb gelijk, dan heb jij per definitie 
ongelijk. 

Alledaags racisme zit diep in onze natuur en cultuur. 
Ontkennen heeft geen zin, onderkennen wel. Er wijs mee 
omgaan vraagt om een gezonde dosis wantrouwen in je 
eerste oordeel. Naast deze kijk naar binnen helpt naar 
buiten kijken. Veel vooroordelen jegens vreemden / 
anderen verdwijnen wanneer we hen lijfelijk ontmoeten, 
met hen persoonlijk in gesprek gaan. Dan blijken mensen 
toch mensen te zijn. Ieder met zijn of haar terechte trots en 
herkenbare sores. Waar mensen elkaar daadwerkelijk 
ontmoeten van persoon tot persoon, verdwijnt de 
vervreemding en veroordeling. De ware kerk is een 
ontmoetingskerk, een plek waar de verre als naaste wordt 
ervaren (wie is mijn naaste?).

Over de kerk gesproken: opmerkelijk genoeg zijn de 
woorden ‘vroom’ en ‘vreemd’ taalkundig aan elkaar 
verwant. Het Oud-Saksisch ‘fremithi’ betekent: ‘van elders 
afkomstig’, ‘niet behorend bij deze gemeenschap’; klinkt als 
“vreemdeling”. Het kent dezelfde taalwortels, basisklanken 
als het Griekse ‘promos’: ‘de voorste’, ‘de meest veraf 
staande’ - dat wil zeggen degene die ver voorop staat. En 
dat woord is de oorsprong van ons woord ‘vroom’. Vroom 

zijn en vreemd zijn. Vroom zijn betekent herinneren dat 
ook wij ooit vreemden waren in Egypte. Hetzelfde lot treft 
momenteel miljoenen gewantrouwde oorlogs-, klimaat- en 
economische vluchtelingen. Mensen van elders. Mensen 
van de hei. Boeren die noodgedwongen naar de stad 
trekken. 

Dus: “Eindhoven, wat zijn wij?”  
(Geschreven door Erik Boers voor kerkblad Samen )
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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:
•  Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.  

Elke dinsdagmorgen is er in de Martinuskerk ook  
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.

Vrijdag 1 januari a.s. is er om 9.30 uur een Nieuw-
jaarsviering. Er gelden wat betreft het aantal mensen 
in de diensten nog steeds de inmiddels bekende 
beperkingen. Verdere informatie kunt u vinden op:  
www.parochiesintjoris.nl

Per 1 januari 2021 is ons door het Bisdom een nieuwe 
priester toegewezen. Kapelaan P. Geelen gaat ons 
helaas verlaten en gaat naar de Sint-Petrus Parochie 
in Eindhoven Noord. Hij blijft nog aan tot 10 januari 
a.s. en neemt dan afscheid van ons.

Openingstijden KWC
 (Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk):
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Meer informatie over onze parochie vindt u
op de website www.parochiesintjoris.nl.
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Tongelre
Verleden en heden

De Beukenlaan nu. Naast de oude bomen links,
jonge aanplant rechts.
Foto: Paul Brans

Het Beukenlaantje, gefotografeerd voor het tijdschrift 
‘De Katholieke Illustratie’ dd. 26 december 1924.
Foto: uit het archief van Yvonne Henderson

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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Petra van Galen - Langs het Eindhovenskanaal

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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Ouderen gezocht

Bij dit buurt-/schoolproject staat de ontmoeting tussen oude-
ren en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool centraal. 
In maart gaan leerlingen van BS ‘t Karregat meedoen aan 
‘Oorlog in mijn Buurt’. 

De kinderen krijgen diverse gastlessen op school en gaan 
vervolgens in kleine groepjes van 3 of 4 kinderen een oudere 
interviewen die als kind in hun buurt de oorlog heeft meege-
maakt.  Ze stellen vragen over het dagelijks leven in de oorlog.

We houden bij de interviews rekening met Corona. We zorgen 
voor voldoende afstand en veiligheidsmaatregelen. We stem-
men dit af op de richtlijnen van het RIVM van maart j.l. 

Ouderen uit de wijken Stratum, Gestel, Strijp en Drents Dorp 
gingen u al voor en deelden hun verhaal met kinderen uit hun 
buurt.  Opdat deze kinderen het verhaal als erfgoeddrager 
mee zullen nemen in hun leven. En de herinneringen niet 
verloren gaan. 

Kunt u enkele kinderen uit deze wijk nog verhalen vertellen 
over het leven in de oorlog hier in Tongelre? Bel dan vrij-
blijvend met de projectleidster van het project, Ingrid van 
Zummeren. Zij kan u meer vertellen over wat het inhoudt om 
mee te doen met een interview. 

Bel of mail: Ingrid van Zummeren, tel: 06 29010588, 
email: ivz@3rdeye.nl.  Zie ook www.inmijnbuurt.org

Woonde u tijdens de tweede wereldoorlog (tussen  1940 - 1945) in Tongelre?  En wilt u uw 
herinneringen delen met enkele kinderen? Voor ‘Oorlog in mijn Buurt’ zijn we naar u op zoek.

Weerstation ‘t Hofke
Sinds enige tijd is weerstation ‘t Hofke in de lucht. Met behulp van een app zijn de 
weergegevens afleesbaar, zoals windsnelheid en windrichting, temperatuur, vochtigheid, 
regen, intensiteit van de zonnestraling, luchtdruk, de aanvoel-temperatuur en zelfs een 
(eenvoudige) weersverwachting.

Diverse grafieken zijn afleesbaar waaronder de totale hoeveelheid regen per maand en 
per jaar. De windsnelheid is echter niet representatief, omdat de windmeter te laag staat 
(tussen woningen).

Je kunt de app “weatherlink” downloaden uit Google Playstore. Na installatie gebrui-
kersnaam en wachtwoord invoeren. Deze zijn vertrouwelijk, maar ze zijn op verzoek 
verkrijgbaar. En dan zoeken naar ‘t Hofke Eindhoven.

Veel plezier en mooi weer toegewenst!
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rondom de
Wasvenboerderij
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Bij de start van het nieuwe jaar is de wereld nog steeds in de ban van het coronavirus. Met het voor-
uitzicht van een vaccin lijkt er wat licht aan het einde van de tunnel te komen, maar het zal helaas 
nog wel even duren voor we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten.

Gelukkig blijft het Wasvengebied wel gewoon toegankelijk, en buiten valt er ook in de winter  genoeg 
te genieten. Zodra dat weer mag, willen we natuurlijk niets liever dan weer bezoekers ontvangen en 
leuke groene activiteiten organiseren. Volg daarvoor onze website en sociale media. 

Wasven in actie: Zorg voor de zorg!
Nadat de maatregelen rondom corona weer strenger 
werden en wij de gasterij moesten sluiten, zijn onze deel-
nemers (volwassenen met een verstandelijke beperking) 
hard aan de slag gegaan met het bakken van gelukskoekjes, 
om daarmee de zorgmedewerkers in de buurt een hart 
onder de riem te steken. 

Door klanten van de winkel zijn intussen honderden zakjes 
met gelukskoekjes gekocht en gedoneerd aan zorginstellingen 
in de buurt en aan de voedselbank. En we gaan door! 
Ook bedrijven sponsoren de actie ‘Zorg voor de zorg’. Zo 
doneerde Koffiespecialist Van Zelst 100 zakjes koekjes aan 
het zorgpersoneel van het St. Annaziekenhuis in Geldrop. In 
december ging de Wasvenbus, met daarin enkele deelnemers 
en begeleiding, de koekjes bezorgen. 

Gedicht van Nikki
De coronacrisis heeft een van onze deelnemers geïnspireerd tot het volgende prachtige gedicht.

HOU VOL
We zitten nu al zolang in zo’n rare en moeilijke tijd..

En sommige mensen raken hierdoor ook helaas weleens hun dierbare kwijt..
Het is voor iedereen in deze wereld nu dan ook echt een hele strijd..

Maar ondanks die strijd staan we samen sterk en houden we vol..
Want iedereen ziet nu ook wel dat alles nu anders gaat of loopt..

Of hoe we het liever hadden gewild of gehoopt..
Want hoe het nu is..

Is niet wat wij verwachten..
Want een groot deel van hoe het was ligt nu helaas achter ons..

Maar die tijden hierna zullen wel op ons blijven wachten..
Dus hoe moeilijk het soms ook is tel van 1 tot 10 of elf en verder..

En hou vol en vast aan die gedachten..
Want er zal altijd die arm blijven zijn die om ons heen past..

En die schouder om op te huilen en die ons recht houdt..
Van de dierbare en de mensen om je heen die je toevertrouwt..

Nu zijn het helaas alleen nog maar de woorden..
Maar via een klein gebaar..

Laten we weten dat we er zijn voor elkaar..
Samen staan we sterk en gaan we ervoor..

En overwinnen we deze strijd..
Hou vol..
Hou vast!
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Vergeten groenten 

Maatschappelijk 
teamuitje

Heerlijk buiten werken in  
de natuur: Nu èlke zaterdag

In onze Tuinderij valt er ook in de winter nog 
heel wat te oogsten. De verrassings-verspakketten 

bevatten elke week wisselende biologische groenten 
vers van het eigen erf. Wat dacht je van aardperen, palmkool 

of winterpostelein. En heb je wel eens gehoord van de yacon? 
In goed Brabants noemen we die ook wel appelwortel, heerlijk 
door een salade! 

Bij het oogsten van de aardperen kreeg onze vrijwilliger Marion 
laatst gezelschap van een heel nieuwsgierig en onbevreesd 
roodborstje…

Natuurlijk zitten er ook wel eens ‘gewoon’ prei of pompoentjes 
in het pakket. Of spruitjes aan de stronk - wist je dat er aan de 
top een super-grote spruit zit die ook nog eens super-lekker is?

Je kunt het verspakket t/m donderdag bestellen, en dan op 
vrijdag of zaterdag in onze winkel komen afhalen. Je krijgt er tips 
bij voor lekkere recepten en combinaties. 

Bij het Wasven kijken we graag naar wat wèl kan. We maken 
van de nood een deugd, en geven tijdens deze lockdown de 
bovenetage van de boerderij een flinke opknapbeurt. 

Wij worden daarbij geholpen door bedrijven die hun werk-
nemers gelegenheid geven om zich tijdens werktijd in te zetten 
voor een goed doel. Via de stichting Samen voor Eindhoven 
(“doing good makes you happy”) komen regelmatig teams van 
Philips en DLL zich inzetten voor het Wasven, en de leden van 
Rotaract Eindhoven hebben ons de afgelopen weken geholpen 
bij het schilderen van de bovenverdieping.

We blijven met zijn allen zoveel mogelijk thuis, maar vooral in de 
winter is het ook belangrijk voldoende in de buitenlucht te zijn. 
Omdat wij meer dan genoeg ruimte hebben om 1,5 meter afstand 
te houden, kunnen onze natuurwerkochtenden gelukkig gewoon 
doorgaan. En dat kan nu in plaats van twee keer per maand, èlke 
zaterdag.

Ben je ook graag buiten, en steek je daarbij graag de handen uit de 
mouwen? Kom dan op zaterdagochtend meehelpen met leuke en 
nuttige natuurklussen rondom de Wasvenboerderij! We verzamelen 
om 9.30 uur bij de Schop. Er wordt gewerkt tot 12.30 uur. In de pau-

ze is er koffie of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

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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SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden  
wie je bent: we doen het samen

SPIL-centrum ‘t Karregat

•  Doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar
•  Gedigitaliseerd onderwijs aansluitend 

bij het niveau van de leerling 
•  Veel oog voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en veiligheid
•  Vakleerkrachten sportonderwijs  

en muziek

•  Plusklas voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben

•  Ruim park met uitdagende speel- 
mogelijkheden 

• Jong en enthousiast team 
•  Aan onze school is Omnio,  

afdeling voor fulltime onderwijs  
aan hoogbegaafden, verbonden.

Nieuwsgierig geworden?

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

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. 
Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak

Wij zijn iedere dag geopend van 7:30 tot 18:30 en bieden dagelijks:
• Kinderopvang van 0 tot 4 jaar  • Peuterwerk van 2,3 tot 4 jaar
• Voorschoolse opvang van 4 tot 13 jaar • Naschoolse opvang van 4 tot 13 jaar

Wekelijks een gratis speelinloop voor kinderen 
van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg



45

Minibosbieb

De Kapper Eindhoven

Bij de boerderij van het Wasven staat ook een minibieb.
We noemen het de Minibosbieb, met alleen maar boeken 
over de natuur, planten en de tuin.

Het is een idee van de natuurwerkgroep van `t Wasven .
Van een paar natuurvrijwilligers die helaas niet meer in ons midden zijn, 
hebben we de natuurboeken die zij hadden als nalatenschap gekregen. 
Al deze boeken en andere natuurboeken, zijn voor iedereen beschikbaar 
om te lenen, te houden, uit te leren, of door te geven.

Wil je boeken terugzetten, dan mogen dat dus ook alleen maar natuur- 
en tuinboeken zijn. 

Kom gerust een keer eens kijken. Adres:  Celebeslaan 30. 

Op 20 september jl. is onze droom realiteit geworden! 
Wij, Judith & Robey ( moeder en dochter), openden toen 
‘De Kapper’. Een heerlijk plekje op het creatieve terrein 
van Sectie-C waar tijd voor jezelf centraal staat.

Als stylisten volgen we de nieuwste trends op het 
gebied van techniek, kleuring en verzorging. 
Dames, heren en kinderen zijn bij ons meer dan 
welkom voor ‘n nieuwe vlotte coupe, gezellig 
gesprek of persoonlijk advies. Kom je ‘n keertje 
kennismaken? Dat vinden we echt fantastisch! 
Graag tot gauw!

Volg ons ook op onze Instagram en Facebook 
@dekappereindhoven

Wij zijn bereikbaar op : 
Robey 0627279292 - Judith 0631331313

45
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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

je huis verkopen
in Tongelre

doe je met Kennis
Bel voor een kennismaking 040 253 1260

of bezoek www.kennismakelaardij.nl

verkoop  -  aankoop  -  taxaties

Nu ook kantoor in Tongelre:
Van Oldenbarneveltlaan 44

Eindhoven
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Fysiotherapie bij COPD (en astma)

gezond en Wel
Gezonde leefstijl… Slaap is essentieel! 

Het blijkt echter dat een goede nachtrust het fundament 
is voor gezond eten en genoeg bewegen. Bij slaperigheid 
of oververmoeid raken, worden er eerder ongezondere 
voedingskeuzes gemaakt (even iets snel klaar maken of iets 
halen), wordt er minder bewogen (te moe om naar de sport-
school te gaan of om nog te gaan wandelen) en dan is de kans 
op blessures of overbelasting ook groter. 

Voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid in brede zin is 
slaap hard nodig. Je kunt alleen maar topfit zijn bij voldoende 
slaapuren. Ieder mens heeft zijn eigen unieke hoeveelheid 
slaap nodig. Gemiddeld ligt dit tussen de 7 en 8 uur nachtrust. 

Word jij uit jezelf fit wakker en heb je trek in je ontbijt? Func-
tioneer je lekker overdag, heb je een goede weerstand en heb 
je op je vaste bedtijd ook echt slaap? Dan zit je in een mooi 
bioritme en slaap je hoogstwaarschijnlijk voldoende en goed. 
Stel je het slapen uit of sta je extra vroeg op en doe je dit 
omdat je bijvoorbeeld denkt dat je nog veel moet doen, voor 
je werk, in huis, enz., dan verstoor je je natuurlijke bioritme. 
Dit wordt ook verstoord bij het te vroeg naar bed gaan om 
bijvoorbeeld slaap in te halen. De kwaliteit van de slaap zal 
dan minder zijn. 

Slapen is, hoe vreemd het ook klinkt, een 24-uurs proces. 
Alle hectiek, stress en onrust die door de dag heen wordt 
opgebouwd moeten eerst weer rustig afgebouwd worden wil 
je in slaap kunnen komen. Een van de voorwaarden om goed 

te kunnen slapen is dat je rustig genoeg bent. 
Denk bijvoorbeeld aan ritme en regelmaat in je dagen waar-
door je biologische klok goed kan herkennen hoe laat het is. 
Voldoende licht in de ochtend en schemeren in de avond. Dat 
je de dag voldoende afbouwt. Je kunt heel vroeg op de avond 
nog wel even wat nadenken of piekeren, maar later op de 
avond is dat niet meer wenselijk en is juist ontspanning voor 
het gaan slapen belangrijk. 

Wat wens jij je voor je leefstijl? 
Wil je afvallen en gezonde voedingskeuzes maken? Wil je 
fitter, vrolijker en sterker worden? Wil je meer geduld heb-
ben? Wil je je langer kunnen concentreren?  Wil je minder 
blessuregevoelig zijn? Wil je beter presteren op je werk? Wil 
je interne rust kunnen voelen? Wil je overzicht behouden en 
goed kunnen onthouden? Wil je een fijne kwaliteit van leven 
bereiken? Wil je nog 1000 andere dingen…?  

Dan heb ik één advies voor je: Ga eerst leren goed te slapen! 
Slaap is het mooiste en gratis medicijn! Slaap is het fundament 
onder je bestaan. Zelfs het gewone dagelijkse leven kan een 
feestje worden wanneer je voldoende en kwalitatief goede 
slaap hebt gehad. Je hebt dan meer zin en energie voor leuke 
dingen en bent je optimale zelf. De basis voor een gezondere 
leefstijl is dan alvast gelegd.

Heb je hulp nodig om de kwaliteit van het slapen te verbete-
ren dan kan slaapoefentherapie wellicht hierbij  helpen. 

Er wordt tegenwoordig steeds meer gesproken over een gezonde leefstijl. Maar wat valt er nou eigen-
lijk onder een gezonde leefstijl? We weten natuurlijk dat bij een gezonde leefstijl in ieder geval hoort: 
gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, geen of met mate het nemen van alcohol, een 
goede omgang met stress en genoeg slapen. 

gezond en Wel

Praktijk Marja Boerefijn 
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo)
0402813463 0644109579 
marja@cesar-tongelre.nl www.cesar-tongerle.nl 
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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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Herstel na Corona

Als u hersteld bent van het coronavirus, wilt u zo snel mogelijk 
weer verder. Het is belangrijk om het fysieke herstel, zodra 
dat kan, op te starten. Vanuit Fysio- en Manuele Therapie 
Tongelre begeleiden Davy Schumacher en Jitka Beekhuizen 
ex-coronapatiënten bij het weer oppakken van hun dagelijkse 
activiteiten.

De klachten die voortkomen uit een doorgemaakt corona ziek-
tebeeld zijn zeer breed en variëren van ernstig tot mild. Het 
kan zijn dat u langdurig op de intensive care heeft gelegen en 
bent beademd. Misschien heeft u niet op de IC gelegen, maar 
heeft u wel een intensieve ziekenhuisopname doorgemaakt of 
bent u ziek thuis geweest. Hoe dan ook: het herstel vraagt om 
specialistische begeleiding.

Voorbeelden van klachten zijn kortademigheid, benauwdheid, 
verminderde kracht, stijfheid, vermoeidheid, gewichtsverlies, 
verminderde conditie, geheugenverlies, angst en depressie.
We brengen samen in kaart waar de hulpvraag ligt en gaan 
aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie en 
koppelen dit aan dagelijkse handelingen zoals staan, lopen, 
wassen, aankleden en huishoudelijke taken, om uiteindelijk 
weer richting werk, hobby en sport te komen.

De oefeningen/bewegingen kunnen waar nodig starten in bed, 
op een stoel, staand, op de hometrainer of loopband door 
middel van interval- of duurtraining. We bouwen dit stap voor 
stap op. Daarnaast kan er met specifieke oefeningen gezorgd 
worden voor goede ventilatie van de longen en slijmmobilisa-
tie met huf- en hoesttechnieken.

Davy en Jitka zijn  gespecialiseerd in behandeling van long-
problematiek en speciaal opgeleid voor revalidatie na corona. 
Zij werken met een multidisciplinair team om samen met 
huisarts, ergotherapeut, diëtiste en eventueel psycholoog en 
thuiszorgorganisaties te helpen bij uw hulpvraag.

Sinds 18 juli 2020 wordt fysiotherapie na een corona-infectie 
vergoed vanuit de basisverzekering. Door deze uitbreiding van 
het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met een verwij-
zing van de longarts of huisarts minimaal zes maanden lang 
gebruik maken van maximaal 50 fysiotherapiebehandelingen. 
Indien nodig en in overleg met de arts kan dit met nog eens 6 
maanden verlengd worden. 

Kunnen wij u helpen bij uw herstel of heeft u vragen? Dan 
kunt u bellen naar 040-2814317 of stuur een e-mail naar 
info@fysiotherpietongelre.nl.

Juist in deze tijd is fysiotherapie essentieel tijdens het hersteltraject van ex-coronapatiënten. In dit arti-
kel leggen wij uit hoe dit komt en wat wij voor herstellende ex-coronapatiënten kunnen betekenen.

Fysio- en Manuele Therapie Tongelre
Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
T. 040 – 281 43 17
E. info@fysiotherapietongelre.nl
I. www.fysiotherapietongelre.nl

gezond en Wel
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G N O N D E R O F F I C I E R N V F E O
E E A B S T P E E U E D G N E L R E V P
L R G A E E E I F O T Q E L B A M A O R
IJ E E N R Z T R F F R U E E C R R L E I
K L N A I O I G E B O O R T E B E W IJ S
S L T T M G E T C C J T I I T N U K O P
T I S O S E N I T T H E H H S O G O E I
E U C M L N D A I I L T C C B T L O N N
L O H I IJ A U U V E N O W D A E I E E G
L F A E T A I G I R R G N IJ M L I S K D
I Y P S E M Z D T W E A L R Z A S T C C
N H M O R D E N E N L V O O A I N R E H
G O L F E R N G I P S V E R B A N D W L
D T A N E K D O T E R U G B R E N G E N

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN FIETS

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 10 januari 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 ’STUURKOLOM’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Hans van de Kimmenade, Vogelvlinderstraat 3

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

 Pagelaan woordzoeker 
Januari 2021

AGENTSCHAP GEBOORTEBEWIJS INBREKEN SLIJTER
ANATOMIE GELIJKSTELLING LANDBOUWER TERECHTWIJZING
ANEKDOTE GEWROCHT LEASE TERUGBRENGEN
BEITEL GIPSVERBAND LOCOMOTIEF TIENDUIZEND
BEZITTING GLOBE LYMFE UITJOELEN
BRAVO GOLFER ONDEROFFICIER VERLENGDE
DOMSTAD GRAAIEN OPERATIE VERVANGING
EFFECTIVITEIT GUNST OPRISPING VORMELOOS
FOUILLEREN HERNIA ORDENEN WECKEN
FRACTIELEIDER HIERMEE QUOTE ZOGENAAMD
FUTURISTISCH IDEEENGOED SLACHTOFFER 
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Ontspanningsyoga,
ervaar de helende werking.

Volg 3 kennismakingslessen 
voor € 30,-

Aanmelden en info:
Corina van Dommelen  

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

Mobiel: 06-27055614
 www.pranayogastudio.nl

• Fitness
• Pilates
• Circuittraining
• Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes

Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht

NL Actief Preventiecentrum

Tongelresestraat 483
5641 AW  Eindhoven
Tel. 040  281 43 17

info@fitther.nl  
www.fitther.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

W. Jansen Verhuur
Tel. 06 - 17 60 29 00

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

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

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


