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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

57e jaargang nr. 2 - februari 2021

Roodborstje 
In het Wasven 

gebied

Nieuwbouw 
Telefoonstraat: 
16 nieuwe woningen in 2022

Verbouwing Orka: 
het klusteam is druk bezig

Oproep Ton Leijten: 
waar is Jan Leijten geboren?
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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
Stel je voor!
Als u dit wijkblad onder ogen krijgt, 
nadert februari! We zitten dan nog 
midden in de winter. Het kan 
stormen, regenen, hagelen, 
sneeuwen, maar ook vriezen!
Stel je voor dat het keihard gaat 
vriezen, een ouderwetse stevige en 
lang durende vorst, een vorst zoals 
we er al jaren geen meer beleefd 
hebben. Heb je even niet opgelet, 
dan bevriest de waterleiding, 
planten die het tijdens een veel 
voorkomend kwakkelwintertje nog 
rooiden, leggen het loodje. Alle 
dikke jassen, mutsen, laarzen en 
handschoenen komen voor de dag. 
Het ijs wordt dikker en dikker. En er 
wordt geschaatst op natuurijs. 
De rayonhoofden komen bij 
elkaar!!! Het ijs moet 15 cm. dik 
zijn. Oh, zou het kunnen, de 
Friesche Elfstedentocht. De laatste, 
de vijftiende tocht, was in 1997, nu 

24 jaar geleden. Stel je voor, nee, 
je moet er niet aan denken, wat 
zou het ontzettend jammer zijn als 
de kans op zo’n schaatsfestijn zich 
in deze winter zou voordoen, 
midden in de coronapandemie. Dat 
kan en mag dan niet doorgaan! 
Laat die strenge vorst dit jaar maar 
aan ons voorbij gaan. Er is gelukkig 
ook maar ‘n héél, héél klein kansje 
dat we dit jaar en nu nog, het is 
bijna februari, zo’n gezonde 
ouderwetse winter krijgen. Velen 
hebben er ook heel weinig 
vertrouwen in, dat er ooit nog een 
Elfstedentocht kan doorgaan. 
Misschien moeten we al tevreden 
zijn als we op de Karpendonkse 
Plas kunnen schaatsen!
En laat de sporters die bijzondere 
Friesche Elfstedentocht voorlopig 
maar proberen te zwemmen.

Veel leesplezier!
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Schaatspret op de Karpedonkse plas in 1976
Foto: Stichting Eindhoven in Beeld
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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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Vogelrijmelarij

De Tureluur
Ook deze vogel krijgt vaak kinderen

en hun opvoeding is iets heel secuurs
niets mag de vogel daarbij hinderen

want de tureluur wordt heel snel Tureluurs.

Door Huub Sanders †

OPROEP aan de lezers van Rond ‘t Hofke

Jan Leijten, is in 1895 geboren in Tongelre en is toen ingeschreven als eerste boreling van dat jaar (2 januari). Ik ben op zoek naar 
zijn geboortehuis. Ik heb al een paar gegevens, maar wel met vraagtekens. Het is vrijwel zeker dat zijn geboorte-adres Kom 5 is 
en ook vrijwel zeker is dat hij gewoond heeft op Nieuwstraat 36, 41, 41a en later Tongelresestraat 302 of 526.

Ik heb de volgende vragen.
• Wie weet waar indertijd Kom 5 lag? Ik heb een indicatie dat dat adres ook langs het spoor (Eindhoven, Helmond) gelegen heeft 
ergens schuin tegenover het oude Gemeentehuis van Tongelre, het huidige Oude Raadhuis.
• Wanneer is het huis gebouwd wat gelegen heeft aan de Tongelresestraat 302 of 526?

De vader van Jan Leijten, Gerard Leijten, was de hoofdbewoner van bovenstaande adressen.

Wilt u, indien u een antwoord heeft op bovengenoemde vragen of meer weet over bovengenoemde personen of adressen, met 
mij contact opnemen.

Ton Leijten, tgmleijten@gmail.com

Mijn naam is Ton Leijten en ik ben de jongste zoon van Jan Leijten. In onze familie is er nog steeds 
de discussie gaande op welke plaats mijn vader geboren is en hopelijk kan ik met uw hulp het juiste 
antwoord vinden.

Tongelresestraat 526, met lantaarnpaal voor de deur, is het 4e huis van rechts. Op die plaats is nu de ingang 
naar de Merckthoef. De foto is gemaakt in 1955 en komt uit het boek “Tongelre nog an toe” van Tonny van den 
Boomen.
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de wisselpen door
Lisanne Thijssen

Een aantal van jullie zal mij kennen als de dochter van 
Rob en Mieke Thijssen of de kleindochter van Diny 
Maasakkers, van de Tongelresestraat en van Drukkerij 
GEMA. Mijn oma heeft jarenlang met veel plezier in 
Tongelre gewoond op ’t Hofke en haar oudste broer, 
Bert van Breugel, woonde ook op ’t Hofke. Ze konden 
samen uren vertellen over ‘vroeger’ en er waren maar 
weinig mensen in Tongelre die ze samen niet kenden. 
Eind 1999 hebben mijn ouders het huis op ’t Hofke van 
mijn oma overgenomen (ik was toen 4 jaar oud) en is 
mijn oma verhuisd naar de Tongelresestraat, op de plek 
waar vroeger de drukkerij stond. Ze was dolblij dat ze 
kon gaan wonen op die oude vertrouwde plek en ook 
nog eens dicht bij ons. Hemelsbreed is het nog geen 300 
meter van deur tot deur. ‘Dichtbij, maar net ver genoeg 
om een jas aan te doen als het koud was’ noemde ze dat 
zelf. We konden altijd binnenvallen en er was dan ook 
altijd iets lekkers in huis. Na het overlijden van mijn oma 
iets meer dan 10 jaar geleden hebben mijn ouders het 
huis aangehouden en eind 2019 zijn mijn vriend Roel en 

ik samen in dit huis aan de Tongelresestraat gaan wo-
nen. Mijn ouders wonen nog steeds op ’t Hofke en nu 
komen wij regelmatig bij hen binnenvallen om te kijken 
of er nog iets lekkers in huis is! 

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden te paard in het 
bos of op de manege, of op het trainingsveld met onze 
hond. Sinds een half jaar hebben Roel en ik een zwarte 
Oudduitse Herder genaamd Boots, waarmee ik heel 
fanatiek train. We trainen voor de IGP, de Internationale 

Gebruikshonden Prüfungsordnung. Dit is een sport-
diploma voor werkhondenrassen en bestaat uit drie 
verschillende onderdelen: speuren, appèl en pakwerk. 
Bij het speuren volgen de honden een geurspoor, het 

baasje loopt dan over het grasveld en ‘verliest’ hierbij 
verschillende voorwerpen. De hond volgt de looproute 
van het baasje en moet bij de verschillende voorwerpen 
alarmeren. Bij appèl is het vooral belangrijk dat de hond 
gehoorzaamt. Eén commando moet genoeg zijn. Het 
meest spectaculaire is natuurlijk het pakwerk. Iedereen 
kent wel de filmpjes waarbij politiehonden achter een 
boef aan gaan en deze in een arm of been grijpen. Ech-
ter, onze boef is een speciale pakwerker die is opgeleid 
om boef te spelen en die beschermende kleding draagt. 
Het is aan de hond om de pakwerker op te sporen en te 
begeleiden terwijl deze zich lopend verplaatst. Wanneer 
de pakwerker vlucht, moet de hond ingrijpen. Ik vind 
het ontzettend mooi om te zien hoe de honden zonder 
tussenkomst van het baasje zelfstandig kunnen werken. 

Vroeger riep ik heel hard dat ik dierenarts wilde worden, 
maar hoe en wat, dat wist ik niet precies. Door de jaren 
heen zijn er nog wel wat andere opleidingen en beroe-
pen voorbijgekomen, maar als puntje bij paaltje kwam 
dan werd ik toch steeds weer dierenarts. Voor veel 
mensen in mijn omgeving was het dan ook geen verras-
sing dat ik, nadat ik mijn gymnasium-opleiding aan het 
Lorentz Casimir Lyceum had afgesloten, ben begonnen 
aan de studie Diergeneeskunde aan de Universiteit 
Utrecht. Ook tijdens mijn studie Diergeneeskunde ben 

Eind november vroeg Davy aan me of ik een stukje wilde schrijven voor de wisselpen? Daar hoefde ik 
niet lang over na te denken, ontzettend leuk om een stukje te mogen schrijven! Mijn naam is Lisanne 
Thijssen, niet geboren in Tongelre maar wel woonachtig in deze mooie wijk sinds ik 4 jaar oud ben. 
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de wisselpen door
Lisanne Thijssen

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.

ik niet weg geweest uit Tongelre en ben ik iedere dag 
met de trein naar Utrecht gegaan. Na mijn driejarige 
bacheloropleiding heb ik een jaar in Zürich, Zwitserland 
gewoond om vervolgens weer terug te keren naar het 
vertrouwde Tongelre om te beginnen aan mijn master 
Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid. 
Nu, na bijna 7 jaar studeren, ben ik klaar met deze 
prachtige opleiding en mag ik mezelf echt dierenarts 
noemen! Sinds een maand ben ik aan het werk als die-
renarts bij VarkensArtsenZuid in Panningen, een praktijk 
gespecialiseerd in varkensgezondheid.
Waarom dan veearts worden, als je ook de hele dag 
honden, katten en andere huisdieren kunt knuffelen 
hoor ik jullie denken. Juist omdat je als veearts je 
steentje kunt bijdragen aan zowel diergezondheid als 
volksgezondheid. Samen met de veehouders streven we 
naar gezondere dieren, meer welzijn, gezond voedsel 
en minder antibiotica en overige medicijnen. Juist het 
principe ‘One Health’, waarin gewerkt wordt aan een 
optimale gezondheid voor mens, dier én milieu vind ik 
mooi. Denk hierbij aan uitbraken van ziektes die kunnen 
overgaan van dier op mens (zoönosen) zoals Q-koorts of 
vogelgriep. Dan werken dierenartsen en humaan artsen 

nauw samen om te zorgen dat de impact op de volksge-
zondheid beperkt blijft. 

Op de praktijk roepen wij altijd gekscherend dat 
varkensdierenarts zijn ontzettend slecht is voor je huid 
(overal in- én uitdouchen!) dus als het even kan ga ik 
graag even naar ‘de buren’, naar de schoonheidssalon 
van Esmay van Griensven op ’t Hofke en ik draag de 
wisselpen dan ook graag aan haar over!

Lisanne met de bekende Dr. Pol, de Nederlandse 
dierenarts in Michigan.

Vakantiehuis aan de 
Costa Blanca
Wij zijn in maart 2019 in het appartementencomplex 
in de van Gorkumlaan komen wonen vanuit Spanje. 
We zijn 73 en 76 jaar oud. Op termijn willen we het 
huis in Spanje wel verkopen. Het huis staat een groot 
deel van het jaar leeg. Dat is zonde, daarom willen we 
het huis beschikbaar stellen aan vrienden, familiele-
den en kennissen.  Ook aan buren en buurtgenoten. 
Een volledig gemeubileerd huis afstaan aan derden is 
een kwestie van wederzijds vertrouwen en een goed 
contact en communicatie met de eigenaar is onmis-
baar voor een zorgeloos en prettig verblijf. Wellicht 
kunnen anderen ook genieten, zoals wij genoten heb-
ben. We zijn echter niet van plan dit huis met winst-

bejag te verhuren. Omdat daar kosten aan verbonden 
zijn, willen we wel een kostendekkende vergoeding 
vragen. De kosten bedragen € 200/week exclusief de 
kosten van elektriciteit, welke per keer vooraf worden 
ingeschat. De kosten van de eindschoonmaak €60 
eenmalig komen daar nog bij. Mocht je belangstel-
ling hebben laat het ons dan weten, dan kunnen we 
nog wat extra informatie verschaffen. Een verhaal en 
foto’s. Je bent welkom.
De bovenstaande foto is het uitzicht vanuit de tuin.
Henk en Carmen Rosendaal
van Gorkumlaan
5641 WP EINDHOVEN.
Tel. 040 8800223 bij voorkeur na 19:00 uur.
hrosendaal@gmail.com
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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

In Eindhoven 
staan we voor 
je klaar
Met persoonlijk antwoord op al je vragen over geld
Over sommige geldzaken heb je liever persoonlijk contact of advies. Voor grote en 
kleine vragen over geld staat ons team voor je klaar. Wij maken jouw geldzaken 
graag makkelijker en persoonlijker. Dus kom snel eens langs om kennis te maken.
 
KOM KENNISMAKEN IN ONZE SNS WINKEL 
Loop gerust bij ons binnen voor een kop koffie en een persoonlijk gesprek. We 
leren je graag kennen en horen of we iets voor je kunnen betekenen.

Onze winkel is van maandag t/m zaterdag  geopend. Even bellen? Dat kan 
natuurlijk ook via 030 - 633 30 00.

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
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Politie
Update

Bewoners van ‘t Hofke en Geestenberg
2021 is alweer 1 maand onderweg als u dit bericht leest. Bij 
het opmaken van dit bericht hebben we net de jaarwisseling 
erop zitten. Een jaarwisseling waarbij iedereen wel gemeng-
de gevoelens zal hebben. Door allerlei maatregelen was de 
jaarwisseling niet zoals andere jaren. 

Wij als wijkagenten zijn tevreden en trots op de bewoners uit 
Geestenberg en ‘t Hofke. Veruit de meeste bewoners hebben 
zich uitstekend gedragen tijdens de feestdagen en jaarwis-
seling. Ondanks het gebruik van vuurwerk, het negeren van 
maatregelen en het vernielen van een abri of postbus door 
een enkeling, kunnen wij spreken van een redelijk rustige 
jaarwisseling. 

Het is ook weer een moment om terug te kijken naar de diver-
se meldingen die ons als politie in 2020 onder andere hebben 
beziggehouden en waar bewoners slachtoffer zijn geworden 
van diverse feiten.

Een dergelijke opsomming lijkt erg veel, maar over een heel 
jaar uitgesmeerd is het in ‘t Hofke en Geestenberg relatief 
rustig geweest. Wij beseffen echter dat voor elk slachtoffer 
het een vreselijke ervaring is geweest en gaan ons best doen 
2021 veiliger voor u te laten verlopen.

Het aantal woninginbraken is in beide wijken wederom 
gedaald! (Dit in tegenstelling tot de flyer die in Geestenberg 
werd verstrekt). Wat er voor ons wijkagenten uit springt, is het 
aantal inbraken in garages, het aantal vernielingen van auto’s 
maar bovenal het aantal meldingen van verward gedrag. Het 
laatste is een flinke toename ten opzichte van 2019! Hier gaan 
we dus in 2021 in elk geval onze energie in steken. Het dalen 
van het aantal woninginbraken heeft natuurlijk ook te maken 
met het thuis werken van veel mensen, maar onderschat 
ook het belang van buurtpreventie niet. Door de aanwezig-
heid van buurtpreventie in uw wijk is het aantal high impact 
crimes jaarlijks gedaald. Mocht u zelf ook interesse hebben 
in buurtpreventie, spreek buurtpreventen gerust eens aan of 
kom even bij ons wijkagenten op de lijn. Samen houden wij de 
wijk veilig!
Daarnaast willen wij u erop wijzen dat de gemeente Eindho-
ven 2 handige apps heeft om meldingen te doen. Buiten beter 

app voor allerlei praktische zaken, zoals kapotte verlichting of 
straatmeubilair, zwerfvuil etc.
Ook heeft de gemeente Eindhoven sinds kort een woon over-
last app waar u diverse overlast kunt melden. De gemeente 
Eindhoven zal z.s.m. uw app in behandeling nemen om het 
probleem op te lossen.

Wij, wijkagenten, streven ernaar om 2021 nog veiliger te laten 
verlopen. 
Wij zijn ook benieuwd waarvan u vindt dat wij als politie meer 
aandacht aan zouden moeten besteden.
In 2021 zullen wij dan in Tongelre ook één of meerdere dagen 
een “u vraagt wij draaien dag” gaan organiseren. 

Hierop kunt u aangeven waar wij als politie op deze dag onze 
werkzaamheden op richten! Houd onze sociale mediakanalen 
in de gaten!

Vanaf februari 2021 zal er overigens ook een nieuw gezicht in 
‘t Hofke werkzaam zijn. Wijkagente Fay zal vanaf februari tot 
augustus in ‘t Hofke werkzaam zijn. In “Rond ‘t Hofke” van 
maart zal Fay zich nader aan u voorstellen. Ikzelf, wijkagent 
Ronald, zal in deze periode wat vaker 
in Doornakkers te vinden zijn en daar 
mijn werkzaamheden verrichten. Ui-
teraard blijf ik daarnaast mezelf ook 
inzetten voor de wijk ‘t Hofke, maar 
vooral Fay zal in ‘t Hofke te vinden 
zijn.  
  
Michael van Aarle 
Wijkagent Muschberg, Geestenberg
Urkhoven 
@wijkagentmichael_Eindhoven

Ronald van den Heuvel
Wijkagent Koudenhoven, Karpen
Wasven en ‘t Hofke 
@wijkagentronald_Eindhoven
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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
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Er wordt weer geroffeld in het bos!
In het circus klinkt het spannend als er een roffel 
komt voor een gevaarlijke act! 
In het bos klinkt ook een roffel, maar dan is de act 
iets wat al sinds mensenheugenis hetzelfde is.
De roffel van spechten, om aan soortgenoten te 
laten horen, hier woon ik! En om natuurlijk met zijn 
drumsessie indruk te maken op de vrouwtjes. Voor 
een relatie hoopt ie dan! 
Als de dagen echt gaan lengen, kun je ze in de och-
tend al horen.
Alle vijf soorten zijn te vinden in onze Tongelrese 

natuur, sommige zelfs 
in een begroeide tuin, 
mocht je die bezitten.

De groene specht is er 
een van. Deze is vaak te 
vinden op de grond in 
het gras, op zoek naar 
larven en mieren. Het 
geluid wat deze specht 
maakt doet denken aan 
lachen.

De zwarte specht is een grote specht met een rode 
pet op. Dit is echt een hakker. Hij maakt een behoor-
lijk grote nestholte met een ovaal vlieggat. Deze 
maakt ook een bijzonder geluid. Eigenlijk zou je de 
geluiden eens moeten Googelen.  

Er zijn drie soorten bonte spechten. De grote, mid-
delste en kleine bonte specht. De laatste heeft de 

grootte van een dikke mus.
De grote bonte specht hoor je het meeste omdat 
deze ook meer voorkomen dan de middelste en de 
kleine. Zij maken vaak hun nestholte in berken, of 
dode bomen. Dat hout is wat zachter.
Dood, rechtopstaand hout is dus zeer geliefd bij de 
spechten. Niet alleen voor een nestholte, er zitten 
veel insecten in de boom en achter de dode bast.

Mocht je komende periode eropuit gaan in de na-
tuur, dan kun je tijdens je voorjaarswandelingen de 
spechten horen in de bosrijke stukken van Tongelre.
Je moet maar eens op letten. Neem wel een verre-
kijker mee, dan kun goed kijken en luisteren naar het 
geroffel.
Toch wel spannend! De foto’s zijn van Rick Kuijten.

Met groengroet, Kees van Grevenbroek

De groene specht

De middelste bonte specht

De grote bonte specht
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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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Verenigingen
Aan het woord

Scouting Doornakkers

Om bij scouting toch een beetje contact te houden met de kinderen, draaien we iedere zaterdag een online pro-
gramma. 
We begonnen 2 januari met een klein feestje ter ere van het nieuwe jaar! En bij een feestje hoort iets lekkers. 
Daarom hebben de meiden een recept opgezocht om een taart, cake of koekjes te maken. Ook de boodschappen 
werden door de kinderen zelf gedaan en dat blijkt toch iedere keer moeilijker dan gedacht. Sommigen hebben de 
winkel meerdere keren bezocht om de missende ingrediënten te halen. Ook het bakken viel niet mee. Vooral zon-
der weegschaal blijkt het gokken van de hoeveelheden niet zo makkelijk! Maar uiteidelijk hebben ze allemaal iets 
lekkers kunnen presenteren en hebben ouders en broertjes en/of zusjes ons verteld wat ze ervan vonden! 

Afgelopen zaterdag was het tijd om eens aan de slag te gaan met zichzelf. Wie ben ik en hoe zie ik mijzelf? Maar 
ook, hoe zien anderen mij? Hiervoor mochten ze een tekening maken van zichzelf en de rest van hun ronde. Daar-
naast schreven ze per lid van hun ronde op wat kenmerkende karaktereigenschappen zijn. Er klonk veel gekraak bij 
de online opkomst aangezien het toch best moeilijk is om jezelf te omschrijven! Uiteindelijk is het toch gelukt en 
hebben we allemaal leuke tekeningen ontvangen.

Myrthe van Poppel
Gidsenstaf

Gidsen

13
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RKVV TONGELRE EN KATJA
Omdat we van Rutte niet veel wijzer worden 
in dit voetballoze land, laten we dit keer Katja 
Kilsdonk aan het woord. Voor degenen die haar 
nog niet kennen (en dat zullen er niet veel zijn); 
zij is sinds bijna twee jaar onze voorzitter. Op 28 
september 2019 heeft zij in een interview met 
het Eindhovens Dagblad de volgende gedenk-
waardige uitspraak gelanceerd:
“Ik zie RKVV Tongelre als een feniks die uit de as 
herrijst. Met minder dan niets beleefde de club 
een nieuw begin, maar het kon ook alleen maar 
beter gaan”.

Ondanks goed bedoelde adviezen aan haar om 
beter geen voorzitter te worden in een extreem 
moeilijke periode, heeft ze toch de handschoen 
opgepakt. En… met succes! Na inzicht te hebben 
verworven in de organisatie en de structuur van onze Tongelrese club, volgde er een beleidsplan om deze vereniging 
weer naar grotere hoogte te stuwen.
“RKVV Tongelre is een kleine, overzichtelijke club met een supermooie accommodatie. Onze vrijwilligers zijn van 
toen en nu en ik wilde vanaf het begin helpen op alle fronten”.

Dat resulteerde uiteindelijk in het opzetten van sociale activiteiten; het opnieuw aandacht besteden aan de sponso-
ring, wat resulteerde in een nieuw sponsorboekje; ook de contributieachterstand is op een sociale manier ingehaald 
en de website van RKVV Tongelre is er alleen maar professioneler en laagdrempeliger op geworden. “Iedereen weet 
dat we niet zonder vrijwilligers kunnen. Het is dan ook zaak om deze mensen te koesteren, naar hen te luisteren en 
te leren van hun ervaringen. Hopelijk weten we nog veel meer vrijwilligers te begroeten bij deze prachtige club”.

Katja benadrukt dat iedereen welkom is bij RKVV Tongelre, ongeacht afkomst, beperkingen of wat dan ook. Ieder-
een moet zich veilig voelen om samen hartverwarmend te zijn, voor elkaar en voor anderen, zodat het vanzelfspre-
kend wordt om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Het corona-virus zorgt nog steeds voor flinke beperkingen. “Belangrijk is om veiligheid te bieden aan onze leden; 
wat kan er wel en wat nog niet. We kunnen geen gekke sprongen maken; de kosten gaan gewoon door. Maar 
ondertussen heeft er toch een flinke aanwas plaatsgevonden, waar we nu en na het virus mee vooruit kunnen. Ook 
de buurtgemeenschap moet kunnen profiteren. Het gaat niet alleen om voetbal, maar ook aan maatschappelijke 
activiteiten binnen onze sportaccommodatie wordt meer en meer aandacht besteed.”

En natuurlijk zit, door Katja, het vrouwen- en meisjesvoetbal volop in de lift!

“Zonder elkaar kunnen we niet en ik ben ervan overtuigd dat we door samen te verenigen ervoor kunnen zorgen 
dat het roemruchte RKVV Tongelre over 100 jaar nog steeds bestaat.”

Graag kopie naar Rutte sturen. Daar kan hij zeker nog iets van opsteken.

Met sportieve en gezonde groeten voor iedereen!

Peter Laurier
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Dahliaclub St. Martinus

Wat gaat 2021 ons brengen? Natuurlijk hoopt ieder-
een dat we als vanouds weer dichter bij elkaar mogen 
komen, want dat hebben wij men-en toch echt nodig. 
Maar we moeten nog even vol blijven houden tot we 
allemaal zijn gevaccineerd. De leden van de dahliaclub 
hebben weer zin om aan de slag te gaan. Nog twee 
maanden en dan gaan we weer van start.

Tot nu toe zijn onze knollen de winter goed doorge-
komen. We hebben ze regelmatig gecontroleerd. Het 
is nog niet erg koud geweest, maar vocht is ook een 
grote boosdoener door schimmel en rot. 

Uiteraard gaan we eind februari weer enkele soorten 
stekken. Als er mensen zijn die dit willen leren, neem 
dan gerust contact met ons op, dan nodigen wij u uit 
om hierbij aanwezig te zijn. 

Uiteraard zouden wij onze club graag willen uitbreiden 
met meer leden. Als u het fijn vindt om buiten te zijn 
en graag met andere mensen in contact bent, kom dan 
eens langs en loop vrijblijvend een keer met een lid 

mee. U kunt dan zelf ervaren wat het werk inhoudt en 
of onze ver-eniging iets voor u is. 

Voor meer informatie hierover of om u aan te mel-
den om een keer te komen stekken, kunt u contact 
opnemen met: Rina Hobbelen, telefoonnummer 
06-51192504 of met Carla Broekhof telefoonnummer 
06-23886750.

Bestuur Dahliaclub Sint Martinus

Opgericht 1935
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Vaktherapeut Subira Selder
Praktijkadres

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

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

Kindertherapie
Therapie voor kinderen met 

problemen op het gebied van contact, 
gedrag en het gevoelsleven

Jongerentherapie
Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning
Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Kindertherapie Eindhoven
praktijk voor drama- en speltherapie

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

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

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

040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

accessoires

brei- & haakgaren

workshops

advies en begeleiding

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

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven

Telefoon: 040 - 243 19 46

ELKE ZONDAG 
van12.00 tot17.00 uur!

ook voor 

ELKE ZONDAG 
OPEN!
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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.

Foto: Wies van Dijk

Zwartkop vrouwtje in het Wasven
Foto: Wies van Dijk

De dochter van Maria Saeli heeft deze knikkergal gevon-
den in het Wasven bos. De knikkergal of galnoot is een 
gladde, ronde gal die voorkomt in bladoksels van tweeja-
rig hout van de zomer- en wintereik en wordt veroorzaakt 
door de galwesp Andricus kollari.
Foto: Maria Saeli

Hierbij een foto van 27 december j.l.
Genomen in mijn achtertuin aan de Brabis.
Het is elke keer weer genieten om die prachtige vogel te zien.
Foto: Thijs Stoppelenburg

Goudvink in het Wasven
Foto: Wies van Dijk

Deze foto is gemaakt in onze tuin aan de Zwaluwstaartweg 
41 afgelopen zomer. Deze sperwer komt regelmatig langs in 
onze tuin. In onze tuin zitten veel vogels dus ook interessant 
voor deze prachtige vogel. Dit hoort ook bij de natuur. 
Foto: Monique Raaijmakers
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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

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

cadeaubon!
Lieve klanten,
Nu we tijdelijk gesloten zijn vanwege coronatijd, 
hebben we een cadeaubon actie!
Hoe leuk is het om bijvoorbeeld een vriendin, vriend, moeder, tante 
of buurvrouw superblij te kunnen maken met een cadeaubon. 
Omdat ze jarig zijn en je nu niet kan komen. 
Omdat je ze heel erg mist. Voor een hart onder de riem 
te steken, of gewoon voor jezelf, dat kan natuurlijk ook.
Zoveel redenen om deze mooie bon cadeau te geven.

Koop nu een cadeaubon, want deze levert je best een hoop 
voordeel op. Dus een win-win actie!
Bijvoorbeeld: koop een bon van 1 30.- en betaal slechts 1 25.-. 
Wil je gebruik maken van deze actie stuur een mail naar 
theravangriensven@gmail.com of sms naar 06-46 03 62 08.
Kijk voor de gehele actie op www.vanderheijdenkappers.nl

KOOP IN DEZE MOEILIJKE TIJD EEN

EEN BON CADEAU MET MOEDERDAG!#DASLIEF



19

Ingrediënten 
voor 4 personen

- 8 sneetjes meergranenbrood
- 2 kipfilets
- 2 avocado’s
- 250 ml crème fraîche
- 1 el kerriepoeder
- 50 gr boter
- 30 gr extra boter

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1  Besmeer de sneetjes brood aan één kant dun met boter.
2  Bak de kipfilets 10 minuten in de boter.  Snijd ze in dunne plakjes.
3  Meng de crème fraîche met het kerriepoeder.
4 Schil de avocado’s en snijd ze in dunne plakken.
5  Verdeel de avocado’s en kipfilet over 4 sneetjes brood. Schep hierop 1 eetlepel 

kerrieroom.
6 Leg de overgebleven sneetjes brood er bovenop en bak de tosti’s ongeveer 2 
minuten aan elke kant.
 
Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Een lekker lunchgerecht
Tosti met kip, curry en avocado

paulvangemert.nl

Hulp bij burn-out, stress en 
angstklachten voor jongeren 
en volwassenen
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CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • 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 is toege-
staan en wij het verantwoord vinden, organiseren we 
op vrijdag 19 februari een fi lmavond in ’t Oude Raad-
huis. 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. Na afl oop is de bar wel 

geopend.
•  Aanmelden kan pas vanaf 8 februari 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 ge-

plaatst zijn en ontvangen een aantal regels die we han-
teren om de avond zo veilig mogelijk te laten verlopen.

’The Best Exotic Marigold Hotel’ (2011) ging eerder 
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 luxe leven-
tje 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 11 en 25 februari 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.

Loop ook eens binnen voor een...

Hallo allemaal,

Valt er nog wel iets over ’t Oude Raadhuis te vertellen? En dan ook nog liefst iets positiefs! Net in de tijd dat 
iedereen eigenlijk negatief wil blijven. Als we dit schrijven is het 8 januari en is men net begonnen met vac-
cineren.  Hoe dat gaat, daar kunnen we dus nog niets over vertellen. Hopelijk zijn de eerste berichten positief 
geweest. En is wat wij hieronder schrijven, ook in februari, nog steeds mogelijk!

Wat de openstelling van ’t Oude Raadhuis betreft zijn we nog steeds open 
voor eenzame en kwetsbare mensen. Via het medisch centrum aan de 
Ceramlaan hebben we de vraag gekregen of we iets kunnen betekenen 
voor de mensen uit deze groep, die  steeds meer behoefte hebben om eens 
iemand te ontmoeten, met een babbel en een kopje koffi e. Gewoon lekker 
in kleine kring even je verhaal vertellen en even met elkaar lachen. 
Voor deze mensen zijn wij nog steeds elke doordeweekse dag open van 
9.30 tot 11.30 uur. 

Verder is er ook nog de zondaginloop voor deze groep. Elke zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
De eerste en derde zondag wordt er in kleine kring gekiend met kleine prijsjes, die u zonder al te veel moeite 
mee naar huis kunt dragen! Dus laat uw boodschappentas maar thuis! Verder doen wij op deze dagen in 
verband met corona geen spelletjes. Maar mogelijk heeft u toch 
nog iets leuks meegemaakt wat u wilt vertellen, of nog 
maar een keer dat leuke verhaal uit de oude doos.  
Wij volgen de RIVM-regels.

Tot ziens!

Invulling Oude Raadhuis februari.indd   2-3Invulling Oude Raadhuis februari.indd   2-3 09-01-2021   10:2809-01-2021   10:28
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CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • 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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Wij volgen de RIVM-regels.

Tot ziens!

Invulling Oude Raadhuis februari.indd   2-3Invulling Oude Raadhuis februari.indd   2-3 09-01-2021   10:2809-01-2021   10:28
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activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

Wat een super steun in de rug! We willen graag iedereen bedanken die  ‘Vriend’ is geworden van Orka door 
mee te doen aan de actie Vrienden van Orka. We hebben met jullie steun inmiddels de 1000 euro bereikt! 
Overweldigend en heel welkom om in deze gekke tijd waarin we alle bezoekers en vrijwilligers van Orka maar 
weinig kunnen zien. En tegelijkertijd de groep vrijwilligers van het klusteam die heel druk is met het keuken-
project en de vernieuwing van de bar (zie de foto-update). 
Zodra het kan gaan we open en laten we jullie (vrienden, vrijwilligers én alle andere wijkbewoners) natuurlijk 
optimaal meegenieten van de mogelijkheden van de nieuwe keuken en de bar!
Rond de kerst hebben we wel bijna 100 mensen een Koek4U en een ster voor een stralend 2021 bezorgd met 
de jonge koks en vrijwilligers van Cook4U. Hier een paar foto’s:

Hou vol allemaal! Sterkte voor iedereen en laten we samen 2021 een succes maken!

Wil je ook Vriend van Orka worden? En komend jaar bijdragen aan het inrichten van de achtertuin zodat we 
die ook nog meer in kunnen zetten voor (activiteiten voor) de buurt?
Hoe word je Vriend van Orka?
Doneer (minimaal) € 20,- aan Stichting Activiteitencentrum Orka.
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 ge-
wenst)
• En 1x per jaar hebben we een Vrienden van Orka Avond, waarbij we hapjes zullen serveren en drankjes 
tegen inkoopsprijs aan de vrienden schenken.
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 meteen even je naam door die je op het plaatje achter de bar wil]

Bedankt Vrienden!
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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. 

Het lijkt weer steeds meer op een keuken!  En hadden we al verteld dat de bar ook een upgrade krijgt?

Foto-update van het keukenproject

Online Orka-Quiz op vrijdagavond 12 februari 
om 20.00 uur!
Heb je een digitale werkplek? Kun je in MS 
Teams? Zin in een gezellige quiz van maximaal 
1,5 uur? Geef je dan snel op via info@orka-
centrum.nl. Voor de quiz hebben we je email 
nodig en adres voor de schriftelijke instructie en 
antwoordkaartjes die we in je brievenbus zullen 
doen vóór deelname aan de quiz.
Er kunnen maximaal 12 teams meedoen. 
Dit wordt lachen!!

Online Orka-Quiz op vrijdagavond 
12 februari om 20.00 uur!
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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

• Huidverbetering
• Permanente make-up
• Gezichtsbehandelingen
• Microneedling
• Massages
• Harsen

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
24/7 online afspraak maken

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Alles voor uwAlles voor uw
schoonheidschoonheid

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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Vraagt U zich ook soms af: Waarom?

Het verbaast me soms wel eens waarom mensen dingen 
doen. Wel of niet nadenkend over de gevolgen.
Voorbeelden:
Waar ik al een paar keer van stond te kijken afgelopen 
jaar is, dat er soms roze plastic zakjes in de struiken 
hingen. En wat zat erin? Hondenpoep!
Bah! Er zijn dus mensen 
die de behoefte van hun 
viervoeter oppakken van 
het voetpad, in het zakje 
doen, dichtknopen, tot 
zover prima, maar vervol-
gens het zakje met inhoud 
in de struiken gooien. 
Waarom dan niet een 
stukje verder lopen en in 
de bak? Dat plastic hangt 
of ligt er jaren en je weet 
toch dat plastic niet goed 
is in de natuur? 
Waarom? Dat kan toch anders in 2021! 
Een andere zaak die me opviel is, dat er in het beuken-
laantje een stortplaats aan het ontstaan was van zand 
en ander tuinafval, afkomstig uit de aangrenzende 
wijk. Er groeide een berg zand maar een stukje verder 
ontstond een gat. Daar had blijkbaar weer iemand zand 
nodig. 
Naamkaartjes kon ik niet vinden, maar wel een vermoe-
den waar het vandaan kwam. 
Langs de akker ligt een takkenril tussen de palen voor 
takken, dus niet voor afgedankte buxus en ander spul. 
Tuinafval dus gewoon naar de milieustraat of in de 
groene bak. 
Gelukkig heeft een groepje natuurvrijwilligers dit tuinaf-
val fatsoenlijk opgeruimd en de zaak hersteld. 
Ook in de Karpen en omgeving Ministerlaan zag ik weer 
hoopjes blad ontstaan in het plantsoen. 
Dat moet dus anders in 2021.
Gooi niet je tuinafval zomaar ergens neer. Houd je leef-

omgeving mooi!
Bepaalde parkeerplaatsen aan de Sumatralaan, 
Javalaan, Celebeslaan en de Ceramlaan worden vaak 
gebruikt als hangplek, waar jongelui in en buiten hun 
bolides ademhalingsoefeningen doen met ballonnen 
en lachgas, jointjes roken, eten van fastfood en nuttigen 
van o.a. energiedranken.  Dat mogen ze allemaal zelf 
weten, maar wat erachter blijft na hun ontspanning: 

Zo veel troep! Schandalig!

Moedeloos word je ervan. Ik zeg: “Flinke boetes op 
vervuiling van onze leefomgeving!”
Werk aan de winkel voor de handhavers van 2021 lijkt 
me.
Genoeg denk ik voor nu. 

Respect voor de omgeving!

De wandelaar

2021 is begonnen en we willen het afgelopen jaar zo snel mogelijk achter ons laten, terwijl het in de 
geschiedenisboeken zal komen als een jaar om nooit te vergeten.

Nieuwe gebiedscoördinator Tongelre
Per 1 december 2020 is de gebiedscoördinator Tongelre, Ursula Gerritsen, na ruim 5 jaar in Tongelre werk-
zaam te zijn geweest, overgeplaatst naar het stadsdeel Stratum. De opvolgster van Ursula is Agnes Heck. 
Agnes is per mail en telefoon bereikbaar: a.heck@eindhoven , tel. 040-2388302. Namens alle inwoners van 
Tongelre danken we Ursula Gerritsen voor haar inzet voor Tongelre in de afgelopen 5 jaar.
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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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Veiligheid fietsvoorzieningen ‘t Hofke e.o.

Er leeft onder de wijkbewoners onvrede over de 
veiligheid voor fietsers en wandelaars, met name bij de 
Loostraat, de Molendijk, de Collseweg en de Urkhoven-
seweg, maar ook op diverse plaatsen bij ‘t Hofke. Ter 
verbetering van de fietsvoorzieningen is de wijkgroep 
“verkeersveiligheid ‘t Hofke e.o. “ ontstaan. Bij de 
gemeente is kenbaar gemaakt dat de fietsvoorzieningen 
in het genoemde gebied sterk voor verbetering vatbaar 
zijn. Dit is tevens hard nodig i.v.m. de aanleg van de 
snelfietsroute F270 naar Helmond, die door onze wijk 
gaat lopen en volgens de laatste planning eind 2021 
klaar zal zijn. Er is een luisterend oor gevonden: een 
verkeersplanoloog (Bas Braakman) van de Gemeente 
Eindhoven wil samen met enkele wijkbewoners en een 
vertegenwoordiger van de Fietsersbond afd Eindhoven 
een z.g. “verkeersschouw” houden, d.w.z. een fietstocht 

waarbij de knelpunten worden aangegeven en “oplos-
singsrichtingen”  worden aangedragen.. Ter voorberei-
ding hiervan is een inventarisatie gemaakt, die te lezen 
is via de link:  www.pro-muse.nl/hofke
Wellicht komen er nog aanvullingen. De doelstelling is 
om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er 
in de toekomst (onnodig) verkeersslachtoffers vallen en 
het verhogen van de kwaliteit van de fietsbeleving door 
verhoging van de veiligheid voor fietsers en voetgangers 
in dit gebied.

We houden u op de hoogte!

Peter van Emden (coördinator wijkgroep)

Inventarisatie van knelpunten en oplossingen

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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 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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Samen rijden zij, een jong stel, van Eindhoven naar 
Leidschendam. Hij zou haar wegbrengen naar haar 
schoonzus om deze bij te staan bij de bevalling van het 
eerste kindje, en dan enkele dagen in huis blijven.
’t Is op een zondagavond begin jaren zeventig, dat zij 
toch nog overhaast vertrekken; ze rijden over de karig 
verlichte weg naar Den Bosch en verder via klaverblad 
Oudenrijn naar Den Haag.

De heenweg gaat tamelijk vlot, na een kop koffie en een 
broodje begint hij om half één ’s nachts aan de terug-
tocht. Hij volgt de weg weer door Den Bosch, even door 
Vught en dan dwars door Boxtel. Na een paar kilometer 
…
Hé, kijk daar in het donker, iemand staat vlak aan de 
rand van de weg te zwaaien, het is 2 uur. Hij zet de auto, 
een Dafke geleend van zijn vader, aan de kant. “Meneer, 

kunt u mij helpen, ik sta zonder benzine en moet nog 
naar …” 
Hij kijkt de man aan: “Nee, ik heb geen reserveblik bij 
me!”
“Maar wat dan, alle pompen zijn ’s nachts gesloten”.
Hij antwoordt: “Oh wacht ‘ns, aan de Vestdijk in Eindho-
ven zit een garage met pompstation. Meulendijks, die 
zijn in de stad als enige 24 uur per dag open. Stap maar 
in, dan gaan we samen benzine halen.”
Ze rijden over de Boschdijk de stad in, de man koopt 
een plastic jerrycan met tuitje en laat die vullen met 
benzine. Samen rijden ze weer richting Boxtel. Hij keert 
zijn Dafje met de neus de goede kant op, helpt mee en 
samen gooien ze de benzine in de tank.
Dan vraagt de man: “Hoe kan ik u bedanken? Hoeveel 
krijgt u van mij?”
“Och”, zegt hij. “Graag gedaan. Wanneer jij ‘ns iemand 
in nood tegenkomt, help hem dan ook maar vooruit.”
Ze geven elkaar een hand, toen werd er nog niet zo 
geknuffeld! Samen rijden ze even op en dan ieder zijns 
weegs, naar hun thuis.
Tegen half 5 valt hij op zijn bed, even later rinkelt de te-
lefoon: Zijn vrouw vanuit Leidschendam: “Een gezonde 
zoon geboren …”
Och, als je deze week ook ’ns iemand tegenkomt, die 
jou iets vraagt, ga dan niet wikken en wegen, maar geef 
het goede door…

momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: ALS JE DEZE WEEK OOK ’NS IEMAND TEGENKOMT 
….
door Wim van de Wiel

29

Zomaar een voorval dat niet de voorpagina’s heeft gehaald, maar toch de moeite van het vertellen 
waard:
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van de Geloofsgemeenschap
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CONTACT 
Adres: Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven. 
Actuele informatie: https://www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/eindhoven-zuid. 
Twitter: ProtestantEindhoven. 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven Zuid. 
Telefonisch contact:  Jaap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl

Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
- Zondag 31 januari 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Zondag 7 februari 10.00 uur ds Elbert Grosheide
- Zondag 14 februari 10.00 uur ds Elbert Grosheide 
Jeugdkerk
- Zondag 21 februari 10.00 uur ds Bert Jan van Haar-
lem
- Zondag 28 februari 10.00 uur ds Elbert Grosheide 
Jeugdkerk

Bij de diensten
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
Op dit moment is het nog niet duidelijk tot wan-
neer de lockdown duurt die half december begon. 
Momenteel (medio januari) worden alle diensten 
gestreamd, waarbij alleen de mensen aanwezig zijn 
die noodzakelijk zijn voor de viering en de techniek. 
De verwachting is dat de lockdown nog minimaal tot 
begin februari duurt. 
Wanneer de lockdown wordt versoepeld, is de 
verwachting dat we met maximaal 30 personen in 
de kerk mogen zijn. Dan kan er weer ingeschreven 
worden voor het aanwezig zijn bij de dienst..
• Vóór de dienst inschrijven is verplicht. Dat kan per 
mail, alleen in de week voorafgaande aan de betref-
fende 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 inge-
schreven.
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/Ont-
moetingskerk zijn te volgen 
via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

Straatpastoraat Eindhoven (Artikel uit kerkblad 
Samen)
Rob Kosterman, diaken in de Rooms-Katholieke Kerk 
is bij velen bekend. Hij werkt sinds enige jaren als 
straatpastor met dak- en thuislozen. Indien u meer 
wilt weten over dit werk, is het heel interessant om 
eens een kijkje te nemen op de website: www.straat-
pastoraateindhoven.nl
U kunt daarop kennisnemen van diverse aspecten van 
het werk en de organisatie van het straatpastoraat. 
Diverse filmpjes en jaarverslagen geven een beeld 
van het boeiende werk van Rob. Andere van de soms 
erbarmelijke omstandigheden van het straatleven, 
maar ook eerlijke, trieste en hoopgevende verhalen.
Anderhalf jaar geleden werd ik benaderd door Frans 
Verhoeven, voormalig deken van de RK kerk in Eind-
hoven en voorzitter van het stichtingsbestuur (het is 
een kerkelijke rooms-katholieke stichting). Hij polste 
mij over de mogelijkheid van een financiële bijdrage 
voor dit werk door de diaconie. In principe staat het 
College van Diakenen hier positief tegenover. Tegelijk 
riep het de vraag op of de steun voor dit werk niet 
breder door de PGE gedragen zou moeten worden. 
Het werk heeft weliswaar een sterk diaconale kant, 
maar heet niet voor niets pastoraat. Mijns inziens 
verdient het onze ruime steun.  Ook de protestantse 
kerk kan (moet?) zich zo in de samenleving laten zien. 
In een tijd dat de kerk niet meer vanzelfsprekend 
aanwezig is en zoekt naar nieuwe manieren om het 
gezicht van Christus te tonen is dit een uitgelezen 
kans.
Het afgelopen voorjaar kreeg ik een telefoontje van 
iemand die ik ken vanuit ’t Hemeltje (inloophuis voor 
dak- en thuislozen aan de Hemelrijken in Eindhoven). 
Zij was inmiddels theologie gaan studeren, maar nog 
steeds met hart en ziel verbonden aan de dak- en 
thuislozen. Zij wilde graag een stage doen bij het 
straatpastoraat en van daaruit de mogelijkheid on-
derzoeken om een protestantse loot op het straatpas-
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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 dien-
sten mogelijk. 

In onze parochie is op 20 december j.l.  gedoopt: 
Tessa Lestraden.

Er gelden wat betreft het aantal mensen in de dien-
sten nog steeds beperkingen.
Informatie kunt u vinden op:  
www.parochiesintjoris.nl

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

toraat in Eindhoven te enten. Het liefst zou ze willen 
dat haar stage tot een baan zou kunnen uitgroeien. 
Daarom bracht Rob Kosterman haar met mij in con-
tact. Ik kon haar niet meteen helpen. Geld om een 
stagevergoeding te betalen hebben we niet en het 
hele plan roept nog veel vragen op en zal een ruime 
voorbereiding vragen. Niettemin is het een mooie ge-
dachte. Het zaadje was geplant. Inmiddels zijn we op 
weg naar een volgende stap. Er liggen voorstellen bij 
het stichtingsbestuur en bij de Algemene Kerkenraad 
om het gesprek van de PGE en het straatpastoraat te 
verbreden. Voorlopig een oriënterend gesprek om 

goed de behoefte en mogelijkheden te onderzoeken. 
Ook de kans dat er geen meerwaarde is of bezwaren 
opdoemen, moet onder ogen worden gezien. De per-
soon die ik sprak (ik noem geen namen) gaat vanaf 
januari met haar stage beginnen.
Leo Steinhauzer,
voorzitter College van Diakenen

Een beeld van het streamen van de dienst uit de 
Ontmoetingskerk. Tijdens het muzikaal moment zit 
de predikant gewoon in de kerk.
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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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Tot ziens Ron & Martina
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Tongelre
Verleden en heden

Zicht op de Martinuskerk.
Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen

De boerderij links van het huizenblok met de rode 
pannen is afgebroken (zie foto verleden)
De twee panden rechts daarvan zijn afgebroken en in 
nagenoeg hetzelfde formaat en stijl heropgebouwd.
Foto: Paul Brans

In de vorige editie van het wijkblad stond een heden en verleden foto van de Beukenlaan. Diverse lezers heb-
ben ons erop attent gemaakt dat de heden foto niet aan de juiste kant is gemaakt. Paul Brans heeft daarom de 
heden foto nog een keer gemaakt, maar nu in dezelfde richting als de verleden foto.
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rondom de
Wasvenboerderij

34

Ook in een lockdown is er bij het Wasven genoeg te doen. Onze deelnemers bakken nog steeds extra 
koekjes voor de actie ‘Zorg voor de zorg’ èn zorgen goed voor de vogels, de natuurwerkgroep klust 
elke zaterdagochtend heerlijk in de buitenlucht, de tuinderij bereidt zich voor op het nieuwe seizoen 
en de communicatiewerkgroep bouwt aan een nieuwe website.

Elke zaterdagochtend buiten werken in de natuur
Ben je het binnen zitten ook zo zat? En kun je zonder je vaste 
sportavond je energie niet goed kwijt? Kom dan lekker op zater-
dagochtenden helpen bij het onderhouden van het terrein rond de 
Wasvenboerderij. Er zijn altijd genoeg leuke en nuttige natuurklus-
sen te doen, waarbij we vanzelfsprekend voldoende afstand van 
elkaar houden. Lekker fysiek bezig zijn in de natuur. En het is nog 
leerzaam óók!
We verzamelen om 9.30 uur bij de Schop. Er wordt gewerkt tot 
12.30 uur. In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers uit de 
Wasvenbakkerij.

Helpende hand voor de pluimvoetbij
Aan de zuidkant tegen het spoor, ter hoogte van de Hooge heide, 
is een plek die wordt bewoond door tientallen pluimvoetbijen. Op 
en naast het zandpad graven de bijen gangen waarin hun larven 
beschermd kunnen opgroeien. 
De pluimvoetbij is een tamelijk grote wilde bij. Vooral de vrouwtjes 
zijn goed herkenbaar door de fel gelige harige pluimen aan de ach-
terpoten, die als hulpmiddel dienen om zand weg te graven. Ook 
wordt er tussen de haren stuifmeel vervoerd.
Door goed beheer van de plek kunnen we de bijen een handje 
helpen. Als je dat niet doet zal het zandpad overschaduwd raken, 
wat ten koste gaat van deze mooie wilde bij. Daarom zijn we met 
onze natuurvrijwilligers aan de slag 
gegaan. We hebben de opslag van 
eik en berk teruggesnoeid van de 
dikste scheuten en de Amerikaanse 
vogelkers is er helemaal uit gehaald. 
Het snoeihout hebben we dieper in 
de bosrand ten noorden van het pad 
verwerkt. Daar kan dan ook weer 
van alles in en onder kruipen. Win-
win dus! 

Zorg voor de zorg, èn voor de vogels
In de actie ‘Zorg voor de zorg’ hebben 
we al heel wat zorgmedewerkers kunnen 
verwennen met gesponsorde koekjes 
uit onze bakkerij. Die koekjes worden 
door onze deelnemers nog steeds volop 
gebakken. Daarnaast gaan zij ook een 
aantal artikelen maken om de vogels 
de winter door te helpen. Ook die zijn 
verkrijgbaar in onze winkel.

Nieuwe website in de maak
De vrijwilligers van de communicatiewerkgroep zijn achter de schermen al een tijdje bezig met het bouwen 
en inrichten van een nieuwe website. De verouderde website was lastig zelf te onderhouden en niet goed 
aangepast aan bijvoorbeeld tablets en smartphones. Maar belangrijker is dat op de nieuwe website voor u de 
informatie over het Wasven en de activiteiten overzichtelijker en gemakke-
lijker vindbaar zullen zijn. Wij hopen dat de nieuwe website in februari ‘live’ 
kan gaan. Neem eens een kijkje op www.wasven.nl.
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De Tuinderij in de winter
“Januari in de moestuin, de kortste dag 

hebben we ruimschoots achter ons gela-
ten en terwijl alles van binnen schreeuwt 

om naar buiten te gaan, zet ik me toch nog 
maar even binnen achter de computer. Plannen 

maken, teeltschema’s opstellen, zaden bestellen, 
plantjes bestellen en bemesting regelen. We evalue-
ren samen; wat ging er goed, wat kan er beter? We 
kijken vooruit; wat gaan we dit jaar waar neerzetten, 
welke nieuwe gewassen gaan we eens uitproberen? 

Eigenlijk is januari zo bezien een heel hoopvolle 
maand waarin we weer met een schone lei beginnen. 
Op papier dan, want er staan nog behoorlijk wat 
restanten van het afgelopen seizoen op het land. En 
gelukkig maar, zo komen we tenminste nog buiten 
om die broodnodige vitamine D te pakken. Elke 
vrijdag oogsten we nog steeds volop groenten van 
het land en stoppen ze in onze verspakketten. Prei, 
boerenkool, pastinaken, winterpostelein, palmkool 
en meer. 
Als het erg nat en koud is, hebben we gelukkig nog 
de plastic tunnels en glazen kas om in te werken. 
De gewassen die we hier voor de jaarwisseling nog 
hebben gezaaid zoals raapstelen, rucola en spinazie 
groeien traag door het weinige daglicht en de lage 
temperaturen. 

Een bijkomend voordeel is dat ook het onkruid traag 
groeit. Dus waar we ons in de zomer een slag in de 
rondte werken om het onkruid de baas te blijven, 
kunnen we er nu na  één wied-beurt weer wéken 
tegenaan. 
Ook hebben we nu wat meer tijd om aan onderhoud 
te doen. Het gereedschap kan schoongemaakt en 
geslepen en de kweektafels, waar straks de natuur-
kruiden op komen te staan, worden geschuurd en 
voorzien van een nieuw laagje verf. 

We zetten de composthopen weer een keer om en 
verspreiden al rijpe compost over de lege teeltbed-
den en onder de heggen. We maken een beginnetje 
met het klaarzetten van meer dan 1800 potjes voor 
als in februari de nieuwe stekken van de natuurkrui-
den komen. 
En voor de rest moeten we eigenlijk in de moestuin 
nu vooral geduld hebben. Ik moet mezelf bedwingen 
om niet, als het zonnetje eindelijk eens doorkomt en 
het niet koud aanvoelt, alvast stiekem wat bedden 
in te zaaien. Want al worden de dagen steeds langer, 
de winter moet nog komen.” Maaike Kruijt, Was-
ven-tuinder.

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
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Senioren in beweging met Beweeggids 55+
Senioren in beweging met Beweeggids 55+ 
Bij Eindhoven Sport willen we graag alle Eindhovenaren in beweging krijgen en houden. 55-plussers 
zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Je bent nooit te oud om te sporten en te bewegen maar soms 
kan het lastig zijn om passend sport- of beweegactiviteit te vinden. Daarom bundelt Eindhoven Sport 
het sport- en beweegaanbod uit alle Eindhovense stadsdelen in de Beweeggids 55+.

Wat is de beweeggids 55+?
Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het zorgt niet alleen dat je, je fitter voelt, maar samen sporten is ook erg 
gezellig. In de Beweeggids 55+ staan veel verschillende sporten waar je bij aan kunt sluiten. De eerste les is gratis 
om kennis te maken met de sport en club.

Sporten tijdens Corona
Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de overheid de lockdown verlengd tot en met 9 februari. De lockdown heeft 
invloed op de sportverenigingen en -clubs. Toch zijn er wel mogelijkheden om lekker te bewegen in deze periode. 
Neem contact op met de sportaanbieder voor meer informatie over het sportaanbod of Sportregisseur Marly Litj-
ens kan u helpen bij het vinden van passend sportaanbod.

Digitaal platform
Eindhoven Sport heeft de Beweeggids 55+ digitaal ingericht op de website: eindhovensport.nl/beweeggids. Op 
het platform kan er met behulp van de filters gezocht worden naar passend sportaanbod in de stadsdelen Gestel, 
Stratum, Strijp, Meerhoven, Woensel, centrum en Tongelre. Medio 2021 komen er ook papieren versies van de 
Beweegids 55+ beschikbaar.

Meer informatie
Wanneer u een vraag heeft over de Beweeggids 55+ of over sporten in Eindhoven, kunt u contact opnemen met 
Marly Litjens, Sportregisseur bij Eindhoven Sport. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-291 93 883 of per e-mail: 
m.litjens@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet, 
Anja Schenkels en Jolanda van Zuijdam
Eindhoven sport | Communicatie, media & marketing | sport@eindhoven.nl | eindhovensport.nl
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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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Woningcorporatie Trudo en BAM Wonen tekenen 
overeenkomst voor de realisatie van 16 sociale 
huurwoningen aan de Telefoonstraat

Jos Goijaerts, directeur-bestuurder bij woningcorpo-
ratie Trudo uit Eindhoven, en Frans Fonteijn, directeur 
Zuid bij BAM Wonen, hebben de aannemingsovereen-
komst getekend voor de nieuwbouw van 89 woningen 
aan de Telefoonstraat en de Sportlaan / Hastelweg in 
Eindhoven. Beide partijen bekrachtigen hiermee hun 
samenwerking en tekenen voor het realiseren van 
twee prachtige en duurzame projecten waarvan de 
start volgens planning in mei 2021 begint.

Woningcorporatie Trudo is in overleg met haar bewo-
ners gekomen tot een sloop-nieuwbouwproject op 
beide locaties. Voor de Sportlaan / Hastelweg betekent 
dit een vervangende nieuwopgave van 73 woningen. 
Aan de Telefoonstraat leidt dit tot de bouw van zestien 
nieuwe woningen. Voor beide projecten worden deels 
dezelfde woningtypen/-concepten uitgewerkt.

Werk in uitvoering
De aannemingsovereenkomst betreft een sloop-nieuw-
bouw project aan de Telefoonstraat en de Sportlaan / 
Hastelweg. Aan de Telefoonstraat worden elf bestaande 
woningen gesloopt en zestien nieuwe woningen gereali-
seerd. Aan de Sportlaan / Hastelweg worden 72 wonin-
gen gesloopt. BAM Wonen realiseert op deze locatie 57 
nieuwe eengezinswoningen en zestien seniorenwonin-
gen. Een aantal van de huidige bewoners zal terugkeren 
naar de nieuwbouwwoningen. In afstemming met deze 
bewoners is daarom besloten het project in twee fases 
uit te voeren. Nadat de bewoners zijn oververhuisd naar 
de nieuwbouw van fase 1 zal gestart worden met fase 
2. BAM Wonen zal de huurderbegeleiding verzorgen 
voor de nieuwe woningen. Beide projecten worden in 
Eindhoven uitgevoerd. De nieuwbouwwoningen zijn 
duurzaam en gasloos. Het ontwerp van de 89 woningen 
komt van De Loods architecten uit Aarle-Rixtel.

Planning
De sloop van de Telefoonstraat is recentelijk gestart. 
Naar verwachting start de bouw van fase 1, bestaande 
uit de Telefoonstraat en het eerste deel van de Sport-
laan / Hastelweg, medio 2021. Fase 2, bestaande uit het 
tweede deel van de Sportlaan / Hastelweg, start naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2022. Medio 
2023 is het gehele project gereed.

Foto: Diny van der Voort

Foto: Jan van Erven
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gezond en Wel
Door het thuiswerken last van stijve spieren in 
de rug, nek, schouders, armen of polsen? Ook 
wel logisch. De keukentafel is niet geschikt om 
er 8 uur per dag aan te zitten. Ook het lang-
durige gebruik van een laptop of tablet zorgt 
voor klachten aan het bewegingsapparaat. Kun 
je thuis geen goede werkhouding vinden?

Hieronder wat thuiswerktips!
Zorg voor een actieve zithouding en zorg dat je niet 
onderuitgezakt zit. De actieve zithouding ondersteunt 
het geconcentreerd werken, draagt bij aan verbeter-
ing van de houding en voorkomt zeurende klachten 
in de nek, schouders, armen, lage rug, bekken en of 
benen. Let op dat je onderbenen en voeten een hoek 
van 90 graden maken, dat je voeten op de grond 
staan en dat je onder- en bovenbenen ook ongeveer 
een hoek van 90 graden of groter maken. Zorg dat je 
(onder)rug en bovenbenen een hoek maken van min-
stens 90 graden. Probeer met je schouderbladen con-
tact te maken en te houden met de rugleuning van je 
stoel. Laat je onderarmen op tafel rusten en leg het 
toetsenbord plat voor je. Zorg dat je hoofd zo recht 
mogelijk boven de schouders blijft, trek eventueel de 
kin iets in. Kijk ook eens of er een plek in huis is waar 
staande gewerkt zou kunnen worden, om zo zitten en 
staand werken af te wisselen.   
Zorg dat je fit blijft. Een half uur per dag wandelen of 
fietsen is fijn voor het lijf en maakt het hoofd lekker 
leeg. Tevens kun je thuis 30 min. actief oefenen om 
de spieren sterk te houden, de gewrichten, hart & 
longen soepel en het brein scherp te houden. Denk 
hierbij aan een paar keer extra de trap op en af 
lopen, touwtjespringen, op de plaats joggen, dansen 
op muziek, enz. Probeer in ieder geval elk halfuur wat 
te bewegen, loop bijvoorbeeld heen en weer terwijl 
je belt of strek je benen om en om terwijl je zit of 
draai je schouders van voor naar achteren enz.  
Zorg voor een vaste dagindeling, plan de 
pauzes en beweegactiviteiten elke dag in. 
Je kunt bijvoorbeeld voor je aan het werk 
gaat thuis eerst even naar buiten om een 
stukje te fietsen of te wandelen (zeker als 
je voorheen ook op de fiets naar het werk 
ging). Ook in de pauze kun je thuis even 
naar buiten. Belangrijk is het ook om echt 

even pauze te houden door je even ‘uit te 
schakelen’.  
Zorg voor een gezonde nachtrust, om de 
volgende dag weer goed te kunnen func-
tioneren en zorg voor een goed dag- en 
nachtritme (blijf ongeveer op dezelfde tijd 
naar bed gaan en opstaan).

Praktijk Marja Boerefijn, Pagelaan 7, 5641 CB 
Eindhoven (bij de jumbo)  

040 2813463 of 0644109579   marja@ce-
sar-tongelre.nl   www.cesar-tongelre.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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V B R U I L O F T S M A A L M C B Z L O
O S U N N N E N G A S A L L G I O U I G
O T P T S I V I T C A D N A L T L R F I
R U Z H P T O L T S R L D N U R A I P T
T D W U E A R A O A L T O A E N O G E S
R I A I L U M A A E R A N N E N A U I U
E E N S E G G P N O D E G C D D K U N L
F T E B N E E L P D K R S B E E R O O D
F IJ N A R I V S IJ E J M IJ T R G R B O IJ
E D H S T E I P I K L U N K V I G W B R
L D A I A A N Z U I V E R E N O E O IJ T
IJ A L S N O G G F S L O B K O U S F N S
K O S I H E I L I G E N B E E L D K S E
P A A R T S B I S S C H O P E L O O S R

De overgebleven letters vormen een KAARTSPEL

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 februari 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 ’VOORLICHT’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

De winnaar: M.M.J.C. Thijssen-Lijten, Urkhovenseweg 53

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

 Pagelaan woordzoeker 
februari 2021

AANZUIVEREN HEILIGENBEELD MILIEU STUDIETIJD
AARTSBISSCHOP HEUGLIJK ONTSLAGBRIEF TAALONDERWIJS
ACTIVIST HOPELOOS ONVREDE TAUGE
ALLROUND INBRENG OOGBOL THUISBASIS
ALSNOG INPUT POLITIEPAARD TILDE
BRUILOFTSMAAL INSPELEN SLOBKOUS VOORTREFFELIJK
CORPS INVLOEDRIJK SNIJBOON VORMGEVING
FILMSCENARIO LASAGNE SPORTDAG ZIEKENAUTO
GRUIS LENTEDAG STRANDJURK ZURIG
HANGMAT MANNENKOOR STRIJDLUSTIG ZWANENHALS
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Ontspanningsyoga,
ervaar de helende werking!
Volg fi lmpjes via de website.

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


