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Winnaar 
van de Wasven 
fotowedstrijd

100 jaar: 
Interview met mevr. Hoeflaken

Martinusschool: 
Geschiedenis van de Dromedaris

Winterpret in Tongelre: 
Wat kan sneeuw toch mooi zijn
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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
Sporten, lopen, fietsen kortom 
bewegen is erg belangrijk, zeker 
nu we zoveel mogelijk thuis moeten 
werken en uren achter de computer 
zitten. 

In het Eindhovens Dagblad van 
14 januari stond boven een artikel: 
“Sportpas voor alle Eindhovenaren”. 
In dat artikel kon je lezen dat 
inwoners van Eindhoven over het 
algemeen veel bewegen, meer dan 
de helft sport voldoende. Sommige 
groepen, waaronder vooral scholieren 
en 65-plussers, moeten (nog) meer 
gaan bewegen. Om dat te bereiken 
zal onder alle inwoners de sportpas 
verspreid worden. Gebruikers kunnen 
hun voorkeur bekend maken en krijgen 
een passend aanbod. Sportvereni-
gingen die in problemen zijn, of 
verenigingen die willen investeren 
b.v. in hun accommodatie, krijgen 
hulp van de gemeente. In de stad 
moet voldoende ruimte blijven 
om te bewegen!

Aan dat laatste, er moet voldoende 
ruimte blijven om te bewegen, 
mankeert het bij ons hier in 
Tongelre niet. Wij wonen in een 

prima stukje Eindhoven met veel 
mooie open groene ruimtes waar 
je heel goed kunt bewegen en 
ondertussen ook nog van schitter-
ende natuur kunt genieten. Wij 
denken daarbij aan: Het Eckartse-
bos, het gebied rond de Collse 
Watermolen, De Karpendonkse Plas 
en niet te vergeten Het Wasven en 
omgeving. In de coronatijd, tijdens 
de lockdown, zag je in deze Tongelrese 
natuurgebieden vele wandelaars. 
Het viel op dat het er druk was. 
Na al dat binnen zitten, had men 
behoefte aan frisse lucht. Als we 
dan, in deze tijd van het jaar, ook 
nog verrast worden door een dik 
pak sneeuw, dan wordt het dubbel 
genieten. Lopen, wandelen of 
joggen zijn gezonde manieren van 
bewegen die niet veel voorbereiding 
vragen. Je hebt geen speciale sport-
kleding of –artikel zoals een stick of 
racket nodig, nee, met enkel goede 
loopschoenen kun je deze vorm van 
bewegen meteen in praktijk brengen. 

Laten we maar volop sportief 
bezig blijven in onze prachtige 
Tongelrese natuurgebieden.

3Ingeborg de Brouckere - Even het ijs testen
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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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Uitlaatservice Juul
Hallo, ik ben Juul Graumans en ik ben 12 jaar. Ik  vind honden lieve 
dieren en wandel graag met ze. Daarnaast wil ik ook graag een 
zakcentje verdienen. Dus.... als u geen tijd heeft om te gaan 
wandelen met uw hond, dan doe ik dat graag tegen een vergoeding. 

Contact met mij opnemen?
U kunt mij bereiken per mail info@praktijkjosgraumans.nl. 
Of telefonisch/Whatsapp (na 17.00 uur) op nummer: 06-24549059. 

Mijn vader loopt de eerste keer mee.

Groetjes Juul

De Turkse Tortel
Ook de vogelwereld kent zijn “vluchtelingen” probleem 

een probleem dat men moet aanpakken bij de wortel
dus haal ze, indien nodig, maar hierheen 

van de Canadese Gans tot en met de Turkse Tortel.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders †
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De Dromedaris
Hofstraat 89 na de Martinusschool

Per 1 augustus 1969 kwam er een einde aan de lagere 
jongensschool St. Martinus in de Hofstraat. De school was veel 
te groot geworden voor het aantal jongens dat er basisonder-
wijs kreeg. De leerlingen trokken met hun onderwijzers in bij 
de meisjes van de Mariaschool die toen als Jacob van 
Koudenhovenschool gemengd verder ging (thans De Boog).

Wat nu met dit kolossale gebouw? Ruimtes werden verhuurd 
aan o.a. de scouting en een boksschool (de Pugilist). In 1975 
werd er een school voor bijzonder lager onderwijs in 
gevestigd en onder de mooie naam van Vincentius A Paulo 
kregen in de periode 1980 – ’85 woonwagenkinderen er les. 
Onderwijsveranderingen voltrekken zich in sneltreinvaart en 
in 1985 vond men, binnen het kader van Weer Samen Naar 
School, het beter om ook woonwagenkinderen te integreren 
in het reguliere basisonderwijs. Dus kwam het gebouw weer 
leeg te staan. Toen al begonnen zich de contouren af te 
tekenen van een bestemming die het nu nog steeds heeft: 
woon- en werkruimtes voor kunstenaars. Maar hoe is het 
allemaal begonnen en wie namen het initiatief hiertoe? Van 
die eerste lichting kunstenaars woont niemand meer in de 
voormalige school aan de Hofstraat maar een bewoonster, 
Nan Groot Antink, die ons telefonisch liet weten ook heel 
graag het wijkblad te ontvangen, verwees ons naar iemand 
van de tweede generatie, Jacki. Zij wil ons met alle plezier 
vertellen hoe het allemaal is begonnen. Dus een afspraak 
was zo gemaakt.
 
Omdat Jacki vindt dat haar ruimte aan de Hofstraat, in 
verband met corona, niet zo geschikt is voor een interview, 
wordt het gesprek gehouden bij Jos thuis aan de Wolvendijk. 

Op een maandagmiddag stapt er een bijzonder charmante 
dame de woonkamer binnen. 

‘Ik vind het een eer om er te wonen’ 

Jacki heeft een groot boek bij zich over de ontstaansgeschie-
denis van de Dromedaris, want dat is de officiële naam van 
de stichting. „Die naam heeft alles te maken met de 
kapconstructie, een grote rug of bult met aan weerszijden 
een lager gedeelte, zoals bij een dromedaris. Maar”, zo gaat 
ze verder, „een van de initiatiefnemers ontdekte tussen de 
tegels in de wandelgangen ook een exemplaar met de afbeel-
ding van een dromedaris erop. Toen was de cirkel rond. 

 

Die initiatiefnemers waren o.a. Ton van Roosendaal en John 
Drenth. In 1984 klopten zij bij de gemeente Eindhoven aan, 
op zoek naar een ruimte waarin kunstenaars wonen en 
werken met elkaar konden combineren. Goed, zei de 
gemeente, maar waar en hoe? Zelf kwamen ze toen met de 
locatie van de voormalige jongensschool aan de Hofstraat 
die in 1985 leeg kwam te staan. De gemeente gaf hen tot 1 
juli 1986 de tijd om een haalbaarheidsonderzoek te plegen. 
Dit onderzoek moest uit eigen middelen gefinancierd 
worden. Tot die tijd zou de gemeente geen nieuwe 
huurcontracten aangaan. De verenigingen die er al in zaten, 
mochten blijven totdat er meer duidelijkheid was. 

Dus gingen John en Ton aan de slag. Ze zochten een groep 
kunstenaars bij elkaar, waarmee zij zich voor wat betreft 
ideeën over kunst, verwant voelden. Op deze manier 
ontstond de eerste generatie kunstenaars die popelden om 
zich in de voormalige school te vestigen. Hun idealisme en 
gedrevenheid kon op veel bijval rekenen. Zo ontwierp een 
studentenwerkgroep van de TU, onder leiding van architect 
Jan van Wezel, de woonruimtes in de voormalige lokalen. 
John en Ton sprokkelden het geld bij elkaar, tekorten werden 
uit eigen zak aangevuld. Er waren  twee opties: de negen 
kunstenaars die er hun intrek zouden nemen konden ofwel 
huren of kopen. Koop betekende dat iedereen ƒ 70.000 op 
moest hoesten. Dit bleek al snel een onhaalbare kaart. Dus 
werd het huren. Door veel zelf te doen konden de huurprij-
zen laag blijven. Zelfredzaamheid was het motto. 

Het ‘Haalbaarheidsonderzoek’
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Niet gerealiseerd ontwerp van klaslokaal tot appartement, 
benedenverdieping

Uitzicht vanuit het voormalige lokaal van de eerste klas

B&W keurden het plan goed. Met subsidies en gemeentelijke 
middelen werd aan de verbouwing begonnen. Voor het hele 
project kregen ze naast een architect, één metselaar, één 
elektricien, één timmerman en één loodgieter ter beschik-
king. De bedoeling was dat iedereen meehielp. De professio-
nal deed het voor en nou jij. Stucen en schilderen deden ze 
helemaal zelf. 

Na 5 maanden was het af en in 1988 werd de ‘Dromedaris’ 
opgeleverd. Naast de zeven leslokalen (vier onder, drie 
boven), werden er in de gymzaal ook nog eens twee woon- 
en werkeenheden ingericht. Bovendien bood de gymzaal ook 
nog plaats voor een gemeenschappelijke expositieruimte, 
Galerie H 89. Niet alleen voor de kunstenaars van de 
Dromedaris maar ook daarbuiten. Elk weekend hield er om 
de beurt een van ons toezicht. Maar langzamerhand raakte 
dit in het slop. Het werd een steeds grotere belasting, 
iedereen had zijn eigen agenda. Vervolgens werd de ruimte 
in de loop van de jaren 90 door enkelen van ons overgeno-
men onder een nieuwe naam, De Overslag.  Begin van dit 
millennium is De Overslag verhuisd naar Stichting Complex 
aan de Generaal Bothastraat. Vanwege bezuinigingen op de 
subsidie moest ze in 2011 haar deuren sluiten. Op diezelfde 
plek is nu ‘De Kruisruimte‘, een open huis voor kunst 
gevestigd.”

Als jij niet tot de eerste lichting van de Dromedaris hoort 
Jacki, wanneer ben je er dan komen wonen en welke tak van 
kunst beoefen jij? „Ik woon er vanaf 1998 en ben van 
oorsprong edelsmid. Maar de laatste jaren ben ik vooral 
faciliterend bezig, in dienst van de kunst. Zo organiseer ik 
bijvoorbeeld exposities en zit in adviescommissies met 
betrekking tot culturele gelden. Met een meerkoppige 
commissie beoordelen we subsidieaanvragen.” 

„Wat ik nou jammer vind Jacki”, onderbreekt Jos, „is dat het 
gebouw zo weinig toegankelijk is voor de bewoners van 
Tongelre, waarvan de mannelijke helft toch voor een groot 
deel hier op school heeft gezeten. Paul en ik zijn er vorige 
week op uitnodiging van Nan Groot Antink, huisgenoot van 
Jacki, een kijkje wezen nemen, dit na 60 jaar. Onze monden 
vielen open van verbazing. Met uitzondering van de lokalen 
was alles nog in de oude staat: de gangen, de wc’s, de 
trappenhal, de speelplaats enz.. Jullie zou hier velen een 
groot plezier mee doen.”

„Dat begrijp ik. Ik vind het een hele eer om er te wonen en 
velen van ons willen ook wel iets terug doen voor de 
gemeenschap. In 2000 of 2001 was hier een klas uit de 
oorlog op bezoek (1943 of ’44). Iedereen was er nog, behalve 
hun onderwijzer meester Ketelaars (overleden in 1999, red.). 
Toen vertelde een oud-leerling dat er in augustus 1944 
Canadezen verborgen zaten in de gymzaal. Maar heel veel 
jongens hadden zusjes op de meisjesschool en die was nog 
in handen van de Duitsers. Dus zij moesten hun mond stijf 
dicht houden.

Er komen dus bij zoiets heel wat bijzondere anekdotes aan 
het licht. En een dergelijke rondleiding zou natuurlijk nog wel 
eens een keer kunnen, maar ik hoop dat je begrijpt dat velen 
erg gesteld zijn op hun privacy en rust. De gedachte dat er 
grote aantallen bezoekers te pas en te onpas door de gangen 
zwerven, is natuurlijk niet zo prettig.” Dat snappen we ook. 
Maar je zou eens per jaar een open dag kunnen organiseren 
bv. op de voormalige speelplaats met een kunstmarkt, een 
fototentoonstelling en het Martinusgilde dat het spel van de 
bedelaar opvoert of vendelt. Je zou dan ook belangstellen-
den kunnen laten inschrijven voor een rondleiding. Er zijn 
veel mogelijkheden. Jacki belooft ons dit ter sprake te 
brengen in de ‘huisvergadering’.

Dan neemt ze afscheid van ons, want er staat nog het een en 
ander op haar programma. „Oh ja, Jacki, dat tegeltje met die 
dromedaris erop, mag ik daar nog een keer een foto van 
maken?” „Natuurlijk, laat maar weten wanneer.” Houdoe!  
 

Paul Brans, Jos Rovers 
In een volgende aflevering bezoeken Jos en Paul 
hun oude school.
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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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Onze Collse Watermolen is één van de oudste gebouwen van 
Tongelre in een prachtige natuurlijke omgeving. De molen 
stamt uit de 14e eeuw. Een gebouw waar we natuurlijk 
zuinig op zijn. Er zijn daar zaagwerkzaamheden uitgevoerd.

Een paar ingrepen hebben plaats gevonden rond de molen, 
om risico`s uit te sluiten op mogelijke schade in de nabije 
toekomst door populieren die dicht bij de molen stonden.

Bomen die meer dan een eeuw mee kunnen
Vroeger werden veel populieren in Brabant geplant op de 
nattere gronden en na 25 tot 40 jaar gekapt voor de 
klompen-, pallet- of papierindustrie. Dat was heel normaal. 
Er staan bij de molen ook populieren die na een bepaalde 
tijd gekapt zouden moeten worden, maar nu dus omdat ze te 
gevaarlijk werden.

In één populier zat een zwam in de wortelvoet wat natuurlijk 
een behoorlijk risico met zich meebrengt. Er is er al eentje 
met een flinke storm afgebroken. Om te voorkomen op 
mogelijke schade aan de molen in de toekomst werden een 
aantal bomen in februari gerooid door een specialistisch 
bedrijf.

Ter vervanging van deze bomen worden er nieuwe andere 
soorten terug geplant, die wèl meer als een eeuw mee 
kunnen, zoals bijvoorbeeld lindebomen. 

We planten ook wat hoogstam fruitbomen terug, goed voor 
de bijen en andere insecten en wij mensen genieten ervan 
als ze bloeien in het molenlandschap. 

Aan hoogstam fruitbomen komen natuurlijk ook vruchten 
die goed zijn voor mens en dier.
Deze bomen worden dus veel ouder dan populieren en zijn 
daarnaast ook goed te snoeien indien nodig.

Ruimte voor de toekomst en veilig voor de wandelaar
De eiken die naast het pad naar de molen staan zijn 
uitgedund, zodat de eiken die zijn gebleven meer ruimte 
krijgen in de toekomst.

Ook een wilg die tussen het eerste pad rechts en de loop 
(sloot) staat, is terug gesnoeid omdat er zwaar dood hout 
in de kroon zat. Zo wordt voorkomen dat er takken vallen 
op het wandelpad. Nu zijn er geen risico`s meer voor
de wandelaar.  

Zo wordt het molenlandschap weer mooier en 
gevarieerder voor de toekomst. 

Vragen? 
Beheerder buitengebied Gemeente Eindhoven 
Eindhovense molenstichting 
natuurwerkgroep@wasven.nl 

Zaagwerkzaamheden voor behoud van ons 
erfgoed: de Collse Watermolen.

Aangetast door zwam aan de voet
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W. Jansen Verhuur
Tel. 06 - 17 60 29 00

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame

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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Heggen aan de Molendijk 
We hebben verschillende heggen in Tongelre die 
gewoon gesnoeid of geschoren worden, maar er zijn 
ook heggen die gelegd en gevlochten zijn, of waar dit 
vakmanschap nog op toegepast kan worden. Heggen zijn 
ecologische linten in het landschap die de biodiversiteit 
vergroten. Zo ook aan de Molendijk ligt een ecotoop van 
een schraal graslandje omheind door meidoornheggen.

Bijna 100 jaar geleden in 1925 bouwde familie Smulders 
op dit perceel een huis. Vanwege de hoogspanningsdraden 
die er kwamen in de jaren 60 van het verdeelstation van 
de PNEM, is het huis met opstallen in 1966 gesloopt 
(Bron: Tongelre te kijk).

Tot 15 jaar geleden was het nog een paardenweitje. 
En sinds 2006 is het een graslandje dat beheerd wordt 
als hooilandje, met gefaseerd maaibeheer met gelegde 
heggen eromheen.Daar groeien nu allerlei leuke 
planten voor bijzondere insecten.

Het vlechten is een techniek uitgeoefend door echte 
ambachtslieden. Het vlechten komt neer op het inkappen, 
buigen en laag vastzetten van struiken, zodat de heg weer 
voor lange tijd ondoordringbaar is. Het heggenvlechten 
is een vakmanschap wat al eeuwen wordt uitgevoerd 
als winterwerk voor en door de boer. Het werd voor de 
boer een stuk makkelijker toen het prikkeldraad werd 

geïntroduceerd. Duizenden kilometers heg werden 
helaas geruimd en daarmee ook de biodiversiteit 
die daarbij hoort. 

Gelukkig zien we steeds meer heggen terugkeren in het 
landschap. Er zijn zelfs bedrijfjes die zich richten op het 
heggen planten en vlechten en jaarlijks zijn er wedstrij-
den. Zo heb je het kampioenschap heggenvlechten in de 
Maasheggen.  

Ook in Tongelre worden steeds meer heggen geplant en 
onderhouden. Er worden heggen gelegd en gevlochten 
door enthousiaste natuurvrijwilligers. Voordat de heg 
gelegd kan worden, moet deze eerst ontdaan worden 
van dominante braam en andere onregelmatigheden. 
Daarna kan pas het leggen beginnen.  

Zo behouden we hier op Coll dit mooi, omsloten stukje, 
oud Brabants landschapje. Eén van de ecotopen van Ton-
gelre. Met dank aan de natuurvrijwilligers die het belang 
er ook van inzien. Fiets er eens langs om er te kijken.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Huis aan de Molendijk.

Kruipende ereprijs Vogelmelk

Heggenleggen wordt gedaan van eind november tot uiterlijk half maart.

Het verwijderen van dominante braam uit de heg
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De Speelhoek
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Zoek de 10 verschillen
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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

Onze vernieuwde website staat online

Bekijk de website via: https://www.doornakkers.com

Een nieuwe indeling, nieuwe lay-out, nieuwe foto’s en met als klap op de vuurpijl: een plek met het laatste Scouting 
Doornakkers nieuws! Ook informatie over onze groep, speltakken en de zoektocht naar stafleden is daar te vinden. 
Kom gerust eens kijken en mocht je nog tips of vragen hebben, horen wij dit graag!

En daar zijn we trots op!



16

“MET VEEL PUBLIEK AAN DE ZIJLIJN”

Dus mag het een klein wonder heten dat RKVV Tongelre 
“gewoon” aan de weg blijft timmeren. Met grote dank aan 
al die ouders die hun kinderen naar het sportpark brengen 
en dan zelf in de auto moeten wachten.... En met dank 
aan al die leden die ook in de Tweede Golf, de betaalde 
contributie aan de club laten. Met daarbij groot begrip 
voor degenen die zich dat niet kunnen permitteren.

In de laatste (online) Algemene Ledenvergadering zijn 
de aanwezige leden akkoord gegaan met het dragen 
van een nieuwe naam voor de Tongelrese voetbalclub. 
Zoals verleden jaar al aangekondigd heten wij voortaan... 
SV Tongelre. Natuurlijk een kleine cultuurschok voor veel 
mensen die met RKVV zijn opgegroeid. Toch betekent 
SV Tongelre een flinke stap vooruit. Met name omdat nu 
op sociaal en maatschappelijk gebied meer gerealiseerd 
kan worden en SV Tongelre niet alleen de voetbalclub 
vertegenwoordigt, maar er wil zijn voor geheel Tongelre 
en omstreken.

Ondertussen is de sneeuw ook weer gesmolten en zijn alle dromen over marathonschaatsen 
en Elfstedentochten weer verdwenen. Behalve bij Erben Wennemars natuurlijk. Hadden we 
eindelijk weer een vooruitzicht over afgelaste wedstrijden door een strenge vorst? Nee dus.
Want corona tast nu al geruime tijd de mentale gezondheid aan, van iedereen.

Terwijl ik dit stukje schrijf is het hartje winter. Dat is al 
enkele jaren geleden. Vorige week was ik aan het 
wandelen en zag ik dat de sneeuwklokjes al hun knopjes 
lieten zien en toen dacht ik: de lente is in aantocht, maar 
als ik nu buiten kijk ziet het er heel anders uit. Maar het is 
mogelijk als we het nieuwe nummer van rond ‘t Hofke 
lezen dat het er weer heel anders zal zijn. Maar het wordt 
weer lente. Het is weer bijna maart en we willen weer 
buiten aan de slag.

Laten we hopen dat we ook de corona weer onder controle 
hebben en dat de lockdown weer opgeheven kan worden. 
Over een paar weken gaan we beginnen met stekken en dat is 
altijd weer een nieuw begin.

Zoals iedereen weet, komen de oorspronkelijke dahlia’s uit 
Mexico en deze knollen zijn met een totaal ander doel naar 
Europa gekomen. Maar wij zijn blij dat ze er zijn, het is een 
zeldzame veelzijdige bloem met zoveel soorten, kleuren, en 

vormen. Als we de bloemen eind juni weer zien, word je 
vanzelf weer blij en enthousiast.

In april gaan we weer aan de slag om ons veld weer klaar te 
maken om eind april weer de knollen te kunnen planten.

Bestuur dahliaclub St. Martinus

Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935
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Nog even over het belang van vrijwilligers: normaal wordt 
tijdens de nieuwjaarsreceptie de Gouwe Peer uitgereikt 
aan iemand die veel voor de club betekent. Afgelopen 
23 januari werd deze uitgereikt aan Wilko Keijzers die 
tijdens de training werd verrast door onze voorzitter. 
Wilko is al jarenlang trainer van de Woutjes. Daarnaast ook 
keeperstrainer van onze jeugdkeepers, kantinemedewerker 
en toernooi-coördinator.  De bijbehorende trofee is hem 
in het bijzijn van de Woutjes overhandigd. Gefeliciteerd 
en bedankt Wilko! 

Wat de Gouwe Peer nog belangrijker maakt, is de 
verwijzing op internet; de Gouwe Peer houdt zich bezig met 
spiritualiteit, wetenschap, ruimte en natuur. Ook al deze 
facetten beheerst Wilko.

Ook opvallend: onze “eigen” Frank de Boer bedankt 
SPECIAAL alle vrijwilligers van SV Tongelre. De pers-
conferentie hierover kunt u terugzien op onze website, 
om maar even blijvend aan te geven dat zonder vrijwilligers 

veel zou instorten. Vrijwilligers worden niet betaald. Niet 
omdat ze het niet verdienen, maar omdat ze onbetaalbaar 
zijn (is tegelspreuk).

Zoals ieder jaar verstrekt de gemeente Eindhoven weer 
gratis zwempasse-partouts voor alle vrijwilligers. Helaas 
bestaat er nu een zwem-impasse, maar vroeg of laat toch 
weer een flinke duik!

Het afgelopen jaar hebben we zowat alle kleuralarm-codes 
wel aan ons zien voorbijkomen.

Maar de code ROOD-WIT bevalt me toch het meest...!

Met sportieve en verlangende groeten,

Peter Laurier

17
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Annelies Boullart-Dekkers - van Gogh fietspad

Frans van Beers - Paard in de wei Jos van der Heijden - IJspegels bij de Wasven boerderij

Leon Rodenburg - Wasvenvijver gezien door een drone
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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.

John Muermans - Door de bladen van de Collse watermolen

Elvira van Schaijk - Winter in het Wasven Anneke van Rijswijk - Mariakapel in de Loostraat

19
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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

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

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Jan van Rooij

Heike 30
5641 LG Eindhoven

+31 6 149 059 45

info@aavanrooij.nl

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier
Accountancy en fiscale dienstverlening
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Co Teijken - Ambonplein in de sneeuw

Rick Kuijten

Jonathan Kremer - Kramsvogel

Patrick Spruytenburg -  
Schuilplaats bij de Wasvenboederij
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nieuws van de
Scholengemeenschap

Aanmelden 
op het Lorentz 
Casimir Lyceum

Thuisonderwijs 2.0

In verband met de maatregelen rondom het corona-
virus zal de aanmeldingsprocedure dit jaar anders 
zijn dan u wellicht gewend bent. De aanmelding zal 
plaatsvinden in de week van 15 t/m 18 maart 2021. 
Op dit moment is nog niet bekend hoe de aanmeldings-
procedure precies vorm zal krijgen. Houdt u daarom 
vooral onze website www.lcl.nl in de gaten voor meer 
informatie over hoe de aanmelding precies zal verlopen. 
Daar kunt u bovendien een digitale tour door onze 
school maken. 

Dachten we echt dat ons dat niet meer zou overkomen…..
gingen we voor een 2e keer in lockdown en was er plots-
klaps geen fysiek onderwijs meer! Ook SALTO-school 
’t Karregat ging weer op slot. Nog snel een kerstlunch, 
mooie knutselwerkjes mee naar huis, de lampjes gingen uit, 
de kerstbomen weer naar de zolder en we gingen weer aan 
de slag met thuisonderwijs! Verbindingen werden getest, 
laptops gingen mee naar huis en we waren weer startklaar. 
Maar eerst genoten we van een welverdiende vakantie. 
Daarna nog 2 weken en dan konden we weer naar school, 
dachten we… Dat liep even anders. Maar liefst 5 weken 
werkten we thuis en communiceerden we dagelijks op 
vaste momenten via Hangouts met de kinderen. Fijn om 

elkaar dan te zien en te spreken, en wat is er hard gewerkt 
door iedereen. Zo bleven we met elkaar in contact, en natuur-
lijk tijdens de groepsmomenten waarbij er onderling druk 
gekletst werd. We speelden bingo, “in het scherm, uit het 
scherm”, ren je rot, we deelden raadsels en deelden elkaars 
ideeën. We kregen leuke foto’s, de kleuters maakten kunst 
thuis en gingen op huisnummerspeurtocht. Maar nu mogen 
we eindelijk weer naar school; het is anders dan anders, 
maar zo fijn om elkaar weer te zien. Hopelijk krijgen we 
geen versie 3.0 meer!!
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Straatnamen Geestenberg
Een van onze lezers vraagt zich af wat de betekenis van de 
straatnamen in de wijk Geestenberg is. Je vindt namen als 
Donk, Heike, Haagbeemd, Schans, Bussele etc. Afgelopen 
jaar heeft Patries Boons een artikel geschreven over deze 
zgn. bloemkoolwijk die in de jaren 70 gebouwd is. In dit 
artikel is verder niet ingegaan op de totstandkoming van 
de straatnamen. Op internet staat een document uit 2011 
“Geestenberg veertig jaar later” (http://harmlammers.nl/
download/Geestenberg_Harm_Lammers_-_Klein.pdf), 
maar ook daarin staat niets vermeld.

Wie weet wie deze straatnamen bedacht heeft of wat de 
betekenis van deze namen is, kan dit per mail laten weten 
op ons redactieadres rondhethofke@gmail.com. Wij 
zorgen ervoor dat de vraagsteller antwoord krijgt. Je mag 
uiteraard ook een artikel wijden aan deze straatnamen, 
als je meer achtergrondinformatie hebt.

Minibieb Hofstraat

Op maandag 11 januari overleed in de leeftijd van 97 jaar 
Godefrida Johanna(Frida)van de Wiel, voor de Tongelrese jeugd: 
juffrouw Van de Wiel.

Zij was meer dan 35 jaar onderwijzeres aan de Mariaschool, de 
meisjesschool, hier in Tongelre. Vooral voor die Tongelrese meis-
jes riep haar overlijden veel warme, dierbare herinneringen op. 

Want juffrouw Van de Wiel was een bijzonder lieve juffrouw, 
altijd vriendelijk en vrolijk. Toen we haar zo’n twintig jaar geleden 
weer eens ontmoetten, had ze nog steeds diezelfde vriendelijke 
lieve uitstraling. Je deed je uiterste best bij haar en leerde er 
veel. We vonden het heerlijk als we haar tas mochten dragen en 
daarom gingen we vroeg naar school zodat we haar tegemoet 
konden lopen. Je zou alle kinderen van overal minimaal een 
schooljaar in hun leven zo’n juf toewensen. Wij hadden dat geluk 
en willen haar ook namens vele  anderen hartelijk danken voor 
dat heerlijke jaar!

Rietje, Marjan, Diny, Ria en Annelien. 

Herinneringen aan   
juffrouw Van de Wiel
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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

HANGEN IN DE LOCKDOWN
JE MOOIE LOKKEN ook DOWN?

SWEETER THAN HONEY. 
Een haarkleur die veel wordt getipt 

voor 2021 is honey blonde. Dit is een 
zachte warme blonde haarkleur en is 
een beetje de tegenhanger van alle 

assige tinten die we de laatste tijd veel 
gezien hebben. 

Ben jij team honey of team ash?

Maak snel een afspraak voor je 
behandeling of advies

www.vanderheijdenkappers.nl

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Wij hebben niet stil gezeten! 
Super mooie inspiratie opgedaan voor de LENTE 2021. 
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Ingrediënten 
voor 4 personen

-  400 gram lange macaroni  
(tagliatelle of spaghetti)

-  zout en peper
-  3 eieren
-  150 gram roomkaas  

met provençaalse kruiden
-  250 ml melk
-  2 eetl. (+ een beetje) kruidenboter
-  8-10 plakken ontbijtspek of bacon
-  150 gram diepvrieserwten
-  100 gram jong belegen kaas  

grof geraspt.

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1  Kook de pasta volgens de bereiding op de verpakking en laat uitlekken. Roer de eieren, 
de roomkaas en de melk door elkaar. Breng krachtig op smaak met peper en zout.

2  Vet een grote ovenschaal in met een beetje kruidenboter. Leg de plakjes spek 
tegen de rand en laat ze 5 cm over de rand uitsteken.

 
3  Doe de macaroni en de erwten in de schaal. Giet er de “eiermelk”  

overheen en klap er de overhangende plakken spek overheen.  
Strooi de geraspte kaas over de pasta en verdeel de 2 eetl. kruidenboter  
in vlokjes over het geheel.

4  Gratineer de schotel 30-40 minuten in een voorverwarmde oven  
(elektr. 200°C, hete lucht 175°C).

   Lekker met een verse salade.
 
Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Mac & cheese met bacon
Een heerlijk gerecht in deze barre tijden

25
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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 toegestaan 
en wij het verantwoord vinden, organiseren we op 
vrijdag 19 maart 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 8 maart 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 maart 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.

LET OP!
Gewijzigde openingstijden van ’t Oude Raadhuis.

Met ingang van heden is ’t Oude Raadhuis (tijdelijk) op 
dinsdagmorgen gesloten.

Natuurlijk bent u op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van harte 
welkom tussen 9.30 en 11.30 uur voor een kopje koffi e of thee of gewoon 
een gezellig praatje.

Verdwenen: Groenbak
Bij de laatste leging  is de groenbak van ’t Oude Raadhuis verdwenen.
Heeft iemand die per ongeluk meegenomen?Als adres staat er op: 
’t Hofke 128 (oude adres  van de voormalige dependance bij de witte school). 
Wilt u hem dan bij de poort van ’t Oude Raadhuis zetten. 
Bij voorbaat dank!
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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 toegestaan 
en wij het verantwoord vinden, organiseren we op 
vrijdag 19 maart 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 8 maart 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 maart 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.

LET OP!
Gewijzigde openingstijden van ’t Oude Raadhuis.

Met ingang van heden is ’t Oude Raadhuis (tijdelijk) op 
dinsdagmorgen gesloten.

Natuurlijk bent u op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van harte 
welkom tussen 9.30 en 11.30 uur voor een kopje koffi e of thee of gewoon 
een gezellig praatje.

Verdwenen: Groenbak
Bij de laatste leging  is de groenbak van ’t Oude Raadhuis verdwenen.
Heeft iemand die per ongeluk meegenomen?Als adres staat er op: 
’t Hofke 128 (oude adres  van de voormalige dependance bij de witte school). 
Wilt u hem dan bij de poort van ’t Oude Raadhuis zetten. 
Bij voorbaat dank!
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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! 

Door de tomeloze inzet en vele zaterdagen doorwerken 
van onze vrijwilligers, heeft de avondklok de verbouwing 
van de keuken niet vertraagd. De nieuwe keuken begint 
een gezicht te krijgen en wat ons betreft is het een knap 
gezicht! Onze vrijwilligers en óók de ingehuurde pro-
fessionals hebben puik werk geleverd tot heden, zoals 
tegelwerk, schilderwerk, het aanbrengen van het verlaagd 
plafond: het gaat als een speer! We lopen zachtjes tegen 
het einde van de verbouwing aan en hopen dan ook in 

het volgende nummer foto’s te kunnen showen van de 
nieuwe keuken en ook van de iets aangepaste bar, die we 
meteen maar een facelift hebben gegeven nu we toch 
bezig waren (druk bezig zoals op de foto’s te zien).

Streven is dat we 2 april (zo feestelijk mogelijk) kunnen 
openen, natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden 
tegen die tijd.

Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat Mayliss 
Holzel en Amy van Welie, na een half jaar meegelopen 
te hebben met het bestuur, definitief besloten hebben 
om aan te sluiten bij het bestuur. Afgelopen week zijn 
ze dan ook ingeschreven bij de KvK, welkom!

Het 5-koppig bestuur bestaat nu naast Mayliss en 
Amy uit Johan Hendriks, voorzitter; Helma Ramaekers, 
penningmeester en Mirjam Hendriks (geen familie 
van…), secretaris. 

Daarnaast zijn we, na enkele malen geadverteerd te 
hebben in dit blad, heel blij dat we iemand hebben 

gevonden die ons gaat ondersteunen bij de financiën: 
Monique Jooren! Monique is een bekende van Orka, 
zij is al jaren vrijwilligster bij het opbouwen van, 
meedoen aan en afbreken van het wijkfeest Geesten-
berg. Monique heeft een financiële achtergrond en 
ervaring met boekhouden en zal samen met Helma 
de financiën regelen. Wij heten ook Monique van 
harte welkom!

Wat ons betreft kan het after-corona-seizoen beginnen, 
wij zijn er als bestuur met alle vrijwilligers helemaal 
klaar voor!

Keuken:

Mededeling van het bestuur
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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 de vorige Rond ‘t Hofke was een woord-
zoeker geplaatst. Deze was wat klein uitgevallen, 
onze excuses daarvoor. We hebben de dappere 
inzenders een presentje gebracht. Wat ontzettend 
leuk om dan een enthousiast bericht op Facebook 
terug te zien! 

12 februari was de eerste online quiz vanuit Orka! 
Een makkelijke quiz, want iedereen kreeg van 
tevoren een envelop met alle antwoorden! Maar 
de snelheid, bonusvragen en tactisch te verdelen 
punten maakten het ineens toch een hele 
uitdaging om te gaan winnen!

Voor de quiz kreeg iedereen een verzegelde 
envelop, zodat we wel eerlijk tegelijk konden gaan 
beginnen! 

Gezien het enthousiasme in aanmeldingen kijken 
we nog even naar een vervolg. Data zullen via 
facebook gedeeld gaan worden.

En zodra het mag, gaan we weer (veilig) open en 
gaan we weer bijpraten! 

Woordklusser Online quizzzzzz

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

210.- korting bij besteding van 250.- in de salon! 
Geldig voor klanten die voor het eerst komen. 

Voucher is alleen geldig in de maand maart en april!

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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Loes is opgegroeid in Haarlem. De interesse voor tekenen 
begon al vroeg, dat kwam met name door haar vader. Hij was 
hovenier en hij maakte ontwerpen voor tuinen. Het gezin ging 
ook regelmatig op bezoek in musea. Na haar opleiding aan de 
Sociale Academie ging Loes aan de slag als welzijnswerker. Ze 
heeft tien jaar in Amsterdam gewerkt. In Eindhoven is ze begin 
jaren 90 begonnen met cursussen betreffende tekenen en 
schilderen; bij Mia Koeneman leerde zij de techniek van het 
aquarelleren. Ieder jaar organiseert Mia kunstreizen. In het 
voorjaar naar het buitenland (o.a. Griekenland en Andalusië) 
en in het najaar altijd naar Terschelling. Loes kijkt met veel 
plezier terug op deze trips; je schildert in de buitenlucht met 
elkaar en te midden van mooie natuur. Loes heeft op de 
academie van Arendonk een zevenjarige opleiding met succes 
afgerond. Je leert daar de techniek van het tekenen tot in de 
finesses. Momenteel zit ze in het laatste jaar van de CKE 
opleiding. Daar staan schilderen, tekenen en kunstbeschou-
wing centraal. 

Bij de 55+ cursussen in de Paul Krügerlaan heeft Loes jaren les 
gegeven in het boekbinden. Ze heeft veel werkstukken en 
studies ingebonden. Het zijn juweeltjes van naslagwerken!     

Inspiratiebron  voor Loes is de mens en zijn omgeving. Met 
name belevenissen uit haar eigen leven, actuele thema’s als 
milieu, tegenstelling arm/rijk en de kracht van de vrouw. Ze 
maakt collages en gebruikt hierbij allerlei materiaal zoals 
papier, textiel, inkt, krijt en verf. Zoals veel kunstenaars maakt 
ook Loes een ontwikkeling door in haar werk. Eerder maakte 

ze voornamelijk aquarel schilderijen en nu meer geëngageerde 
werken: beelden met verhalen erbij. Het zijn schilderijen om 
over na te denken.

Loes laat mij ook zien hoe ze alle papierresten bewaart om er 
papiermaché van te maken. Met de staafmixer mengt ze de 
snippers papier en water tot een pap. De pulp duwt ze door 
een zeef en laat het vervolgens op een zomerse dag drogen op 
het gras in de tuin: een circulaire bijdrage aan de maatschap-
pij. Lijsten koopt ze vaak bij de kringloopwinkel of ze gebruikt 
restanten hout/textiel om haar werken op te plakken. In haar 
atelier heeft ze drie werken staan die gemaakt zijn met de 
“pulp”. Het thema is: ”de zee spreekt haar ongenoegen uit 
over de vervuiling”.     
    
Soms werkt Loes in opdracht. Van een Taalschool kreeg ze de 
vraag om toepasselijke schilderijen voor de lokalen te maken. 
Loes maakte 60 “koppen” uit vele culturen en slaagde met suc-
ces voor deze opdracht. Op Strijp S verkocht ze veel schilderij-
en tijdens de DDW. OP Sectie C moeten de bezoekers de weg 
nog vinden naar haar atelier. Iedereen is van harte welkom na 
afspraak.     
                                                                 
Voor Loes is het bezig zijn met kunst een levensbehoefte. Zij 
kan hier veel in kwijt van wat zij belangrijk vindt in het leven. 
Het was een fijn gesprek met een bevlogen kunstenares.
Website: www.klein-atelier.nl    

Ans Verheijen

In januari heb ik een afspraak gemaakt met Loes Klein in haar atelier op Sectie C. Haar werkplek 
ligt boven de theaterzaal van Carte Blanche. Loes vindt het heerlijk om hier te werken, omdat je 
er niet afgeleid wordt door huiselijke zaken en het contact met andere kunstenaars is fijn. Eerder 
had zij haar atelier op Strijp S, maar toen er een ruimte vrij kwam op Sectie C, is ze daar naar toe 
verhuisd. Het is nauwelijks vijf minuten fietsen van huis. 

In gesprek met 
Loes Klein
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„ Mijn vader heb ik niet gekend. Al heel vroeg overleed hij. Ik 
was de jongste thuis naast een zus en twee broers. Mijn 
moeder stond er alleen voor. Overdag werkte ze als verpleeg-
kundige in het ziekenhuis, wij zaten op school. Ze was erg 
handig en modern. Terwijl de kinderen van het dorp nog op 
klompen liepen, had ik al schoentjes en ‘s zomers een jurkje 
met korte mouwtjes, door mijn moeder zelf genaaid. Als er 
een ziek was, sprong de buurvrouw bij. Vanzelfsprekend was 
zoiets in die tijd.  Mijn moeder nam zelfs opa in huis toen die 
alleen kwam te staan. Hij had een potje waarin hij ‘vierkante’ 
stuivers bewaarde. Toen hij overleed en het potje geopend 
werd, troffen wij er een briefje aan. ‘Voor Henny’ stond erop ”. 

Voor mij zit een opgewekte Henny Hoeflaken, geboren in 1921 
te Jutphaas (nu een wijk in Nieuwegein, ten zuiden van 
Utrecht). Zaterdag 6 februari is zij honderd jaar geworden. En 
dat heeft ze geweten. Op het binnenplein van de Residentie (’t 
Hofke) werd zij door de bewoners vanaf de galerijen toege-
zongen. Supermarkt Jumbo zorgde voor de koffie, thee en 
soesjes. In een videoboodschap werd zij gefeliciteerd door o.a. 
haar huisarts en burgemeester Jorritsma. Ook was er een brief 
van de koning en koningin. Samen met familie en de hulp van 
de Zuidzorg werd het een ware happening. Ze heeft er enorm 
van genoten. En nog. Henny, midden tussen de bloemen, 
praat honderd uit. 

 „ Ja, ik klets graag en veel. Daarom zat ik op de lagere school 
ook in het voorste bankje. Na mijn schooltijd ging ik werken bij 
Simon de Wit, in 1972 overgenomen door Albert Heijn, maar 

dit terzijde. Ik verdiende er  ƒ 6 per week. Telkens kreeg je er 
met je verjaardag een gulden bij. Heb er met plezier gewerkt. 
Maar toen trouwde ik en ja dan moest je eruit. Heel erg was 
dat. Mijn man Gerrit werkte als leraar techniek op de 
bedrijfsschool van Philips in Amsterdam. Philips zorgde voor 
huisvesting. Dus kwamen wij te wonen aan de Amstelkade in 
die stad. Via Philips  zorgde Gerrit er ook voor dat wij  als een 
van de eersten een televisie hadden”. Henny spreidt haar 
armen wijd: „ Zo’n enorme kast ” en vervolgens de handen tot 
een A4tje terugbrengend, „ zo’n klein beeldje. Er waren twee 
uitzendingen per week. De hele buurt kwam kijken “. 

Nu we het alsmaar over vroeger hebben, dringt pas tot 
me door dat Henny als jong volwassene ook heel bewust 
de oorlog moet hebben meegemaakt. Hoe heeft ze die
tijd ervaren ? In 1944 was het zuiden weliswaar bevrijd 
maar ten noorden van de rivieren kwam er nog een 
verschrikkelijke winter over heen. „ Ja, de honger-
winter van 1944-1945.

Ik ging met veel anderen op hongertocht om spullen tegen 
voedsel te ruilen. Te voet, tot aan Staphorst toe. We bleven 
dagen weg. In Harderwijk overnachtten we op strozakken 
in een soepfabriek. Met enorme kachels was het er heerlijk 
warm. ’s Morgens om acht uur werden we eruit gezet, na een 
ontbijt van twee droge sneeën brood. Om te overleven moest 
zelfs het beddengoed eraan geloven. Maar zoals je ziet, ik heb 
het gered ”. Ja zo’n verhaal plaatst onze Corona sores toch wel 
weer in een ander perspectief. 

Daar sta ik dan, op het binnenpleintje van de Resi-
dentie aan ’t Hofke en speur naar het juiste huis-
nummer. Oh, daar natuurlijk. Een ereboog van 
ballonnen en vlaggen maakt meteen duidelijk waar 
ik wezen moet. Ik bel aan, een jonge vrouw doet open. „ 
Mariola aangenaam, kom binnen ”. De dochter zeker ! „ 
Nee, de hulp en overbuurvrouw van Henny, loop maar 
door “.  Daar zit de honderdjarige Henny in een zee van 
bloemen, terwijl de lage januarizon vanuit een sneeuw-
witte omgeving haar kamer in vuur en vlam zet. Aan 
de overkant, op het schoolplein beleven kinderen 
luidruchtig volop sneeuwpret.

100 jaar 
Henny Hoeflaken

‘ Overal wordt brood gebakken ’
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Henny, ik hoor Utrecht en Amsterdam. Maar hoe kwamen 
jullie in Eindhoven terecht ? De link met Philips is voor de hand 
liggend maar toch. „ In de jaren zestig ging het met Philips wat 
minder. De opleiding in Amsterdam werd opgeheven en mijn 
man had de keuze: of je gaat mee naar Eindhoven of je vliegt 
eruit. Zo kwam hij te werken op de Philips Bedrijfsschool aan 
de Frederiklaan. Om die reden verhuisden we naar Geldrop ”. 

Was dat geen cultuurshock, van Amsterdam naar het zuiden ?
„ Nee hoor, dat viel reuze mee. Ik pas me gemakkelijk aan en 
leg graag nieuwe contacten. Toen wij in 1967 in Geldrop 
arriveerden, was het er stil. Ik had niet in de gaten, dat het 
midden in de zomervakantie was. Toen de buurt terug keerde, 
heb ik iedereen uitgenodigd voor een kop koffie om kennis te 
maken. Dat ging vanzelf. Overal wordt immers brood 
gebakken. Bovendien verhuisden er collega’s van Gerrit  met 
hun gezinnen mee naar het zuiden. Daar hebben we nog tot 
het eind goede contacten mee gehad ”. 

En nu hier in de Residentie aan ‘t Hofke ! „ Ja, vanaf het begin 
in 1995. Het huis in Geldrop was veel te ruim geworden. In 
2004 overleed mijn man en sindsdien zit ik alleen ”. 

Een onvermijdelijke cliché vraag: Slaat na zo’n lang leven de 
eenzaamheid niet bij u toe ? „ Ja, dat zou je wel denken. Onze 
familie was al niet zo groot. Vele dierbaren zijn uit je leven 
verdwenen. De kring om je heen wordt steeds kleiner. 
Daarnaast word je steeds minder mobiel. Fietsen kan niet 
meer en lopen wordt ook steeds moeilijker. 

Bovendien is mijn huwelijk kinderloos gebleven. Heel jammer, 
maar het     is niet anders. Ik lees nog dagelijks de krant en quiz 
vanuit de stoel mee met De slimste mens en Met het mes op 
tafel en lees graag detectives ”.   

Dan onderbreekt Mariola: „ Een half jaar geleden zag het er 
toch niet naar uit dat Henny de honderd zou halen. Ze was zo 
ziek, dat ze zich er nauwelijks iets meer van kan herinneren. 
Nee, geen Corona, maar een gemeen buikvirus. Ik wist niet wat 
te doen als de vraag zou komen of verdere behandeling nog wel 
zin zou hebben. Gelukkig kwam ze er bovenop. Nu weet ik 
voortaan wat te doen. Ze heeft nog volop zin in het leven ”.

Henny beaamt dit: „ Ik pas me aan het leven aan zoals het 
komt. Ik vind het nog erg de moeite waard. Dat heb ik, denk ik 
van mijn moeder. Maar ik begrijp ook dat iedereen anders in 
elkaar zit. Bovendien is er Mariola, mijn steun en toeverlaat, 
die poetst en dagelijks kookt. Zij is mijn dochter en haar 
dochter, mijn kleinkind. Dus ik ga nog een poosje door “.  
 
In Henny’s bewogen verhalen klinkt geen enkele verbittering 
noch verwijt en dat na een leven van honderd jaar. En zo 
iemand met een dergelijke positieve levenshouding wil nog 
een poosje door. Als we daar eens een hele poos van maken. 
Tenminste, als het aan mij ligt.

Henny en Mariola, dank voor een bijzonder aangename 
ontmoeting, 

Paul Brans

Foto: Jan Bruin
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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!

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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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN TIJD VAN GAAN  
door Wim van de Wiel

35

Ze geven mij de tijd en ruimte om te overwegen. En al na-
denkend zie ik kansen om mijn gevoelens (HART), mijn 
gedachten en visie op de wereld (ZIEL), èn zorg voor de 
ander (HANDEN) onder woorden te brengen. Daarnaast 
ook de kans om een ander, dus u en jou, meer vaste grond 
onder de voeten te geven.

Met deze gedachten is de titel boven mijn ‘stukskes’ 
nogmaals verduidelijkt.

Kijk eens met mij terug naar de voorbije jaren: Zo ben ik 
maar gaan schrijven. Het staat me nog bij. Daags na de 
jaarlijkse Mis op de eerste zondag in mei 2013, ga ik voor 
mijn eerste stukske zitten op de molensteen bij het 
kapelleke bij ons in de Loostraat. ‘Het lijkt wel een reünie 
van personen, die uitgezwermd zijn over Eindhoven en 
omgeving. Mensen die elkaar weer ontmoeten, die buurten 
en daarna weer op weg gaan, het leven in, gesterkt door 
het weerzien van elkaar. We hebben onze zorgen en mooie 
momenten weer samen mogen delen en we hebben onze 
rugzak voor even neer mogen leggen aan de voeten van 
Moeder Maria.’

Ik ben met nogal wat personen en gezinnen in contact 
gekomen rondom ziekte en overlijden, ik heb getracht 
hen nabij te zijn en ook hun gevoelens te beschrijven:
‘Na een groot verlies word je overmand door emoties: 
‘rouw’ komt ‘rauw’ op je dak. Maar zelfs na een donkere 
nacht is er toch een nieuwe morgen. Kijk en luister naar 
jezelf: boos, verdrietig, eenzaam of alleen, zonder lief. 
Jij bent ’t die deze gevoelens beleeft en hier middenin ben 
jij aanwezig, ’n mens verlangend en zoekend naar vrede 
en rust. Ik wens jou toe: beleef je emoties, wacht op 
de morgen en vind vrede in jezelf.’

Ik heb aandacht mogen besteden aan heftige gebeurtenissen. 
Ik denk aan ‘de bierfiets’, aan ‘Charley Hebdo’, aan MH 17, 
de brand in de Notre Dame’, het ongeluk met de ‘Stint’ of 
recentelijk corona.

Ook maak ik graag gebruik van liederen, van dierenverhalen, 
van sprookjes, maar bovenal van ‘verhalen uit het leven 
gegrepen’, eenvoudig en menselijk.

Bij al deze mijmeringen blijf ik antwoorden zoeken op de 
vraag: ‘Wat doe ik hier in Godsnaam op deze aarde?’
Ramses Shaffy zingt: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder’. Graag wil ik aanvullen: wij hebben lief en 
zorgen, we delen, oordelen, keuren goed en veroordelen. 
We werken en slaan de plank mis, we planten, oogsten en 
consumeren, we praten, buurten en mogen opvoeder en 
ondersteuner zijn’.

Doen wij dit alles en nog veel meer in dankbaarheid voor 
het vele goede en mooie dat ons gegeven is?

Nu zijn wij, u en ik, acht jaar verder, er is EEN TIJD VAN 
KOMEN EN EEN TIJD VAN GAAN. Voor mij is het een mooie 
tijd geweest.

Mijn wensen voor ieder van ons: 
Vrede voor u, voor jou, 
Moge het ons allen goed gaan, kome wat komt.

Wim

Zo’n jaar of acht geleden staan er twee redacteuren van ‘Rond ’t Hofke’ aan de deur; “Ja, kom maar 
binnen.” Hun vraag is al direct vrij helder: “Wim, we zoeken iemand die aan ons wijkblad iets extra’s 
toe kan voegen. ‘Rond ’t Hofke’ is, zoals je weet, ontstaan als parochieblaadje en wij zouden graag 
regelmatig een woordje zien met wat diepgang, met gewoon menselijke ervaringen, om zo de lezer 
een beetje te prikkelen. Enne, we hadden gedacht aan jou!”
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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 7 maart 10.00 uur 

ds Elbert Grosheide
  Zondag 14 maart  10.00 uur 

ds Tjalling Huisman
  Zondag 21 maart  10.00 uur 

ds Tjalling Huisman
  Zondag 28 maart  10.00 uur 

ds Elbert Grosheide 
 

Bezoeken van de kerkdiensten. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk tot wanneer de 
lockdown duurt die half december begon. Momenteel (medio 
februari) worden alle diensten gestreamd, waarbij alleen de 
mensen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn voor de viering en de 
techniek. Er wordt niet gezongen gezien de risico’s die daaraan 
zijn verbonden. De verwachting is dat deze maatregelen nog 
wel even duren. In elk geval tot begin maart.

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 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.

Bezinning in de 40dagentijd  
(Artikel uit kerkblad Samen)
Op 17 februari is de 40dagentijd begonnen. Een tijd van 
bezinning. Toeleven naar Pasen als het feest van opstaan, 
van opstand tegen wat mensen klein houdt, van opstanding. 
Ik zal vast niet de enige zijn die merkt dat het met die 
bezinning en voorbereiding op Pasen het ene jaar beter 
lukt dan het andere jaar. Het gedoe van alle dag even laten 
voor wat het is, dat is nu eenmaal niet makkelijk. Toch denk 
ik dat we dit jaar meer dan ooit behoefte hebben aan inkeer 
en bezinning. De wereldwijde pandemie, de politieke 
verwarring in de wereld, de schrijnende vluchtelingen-
stromen vragen om bezinning, in je eentje en met anderen.

Een van de aspecten van bezinning in de 40dagentijd is 
de campagne van Kerk in Actie voor deze periode. Een 
campagne waarin we worden uitgenodigd om stil te staan 
bij wat er mis is in de wereld, bij wat wij kunnen doen in 
ons eigen leven en bij de tekenen van hoop. Dit jaar is het 
thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie: 
Ik ben er voor jou. Dat thema  is geïnspireerd op de zeven 
werken van barmhartigheid. Hongerigen te eten geven, 
dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreem-
deling onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevan-
genen bezoeken en de doden begraven. Er zijn zeven 
40dagentijdprojecten, en bij elk project past een werk van 
barmhartigheid. Zo laten we bijvoorbeeld met de jaarlijkse 
Paasgroetenactie zien dat we aan gevangenen in Nederland 
en daarbuiten denken. 

Anno 2021 klinkt zo’n term als barmhartigheid misschien 
wel wat gedateerd. En mogelijk roept die term ook beelden 
op van ongelijkheid en van ouderwets goed doen met de 
bijbehorende dankbaarheid. In die zin zou ik het thema wel 
wat willen aanpassen. Van ‘ik ben er voor jou’, naar ‘ik ben 
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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. Kapelaan Pieter Zimmer-
mann is elke dinsdagochtend na afloop van de viering tot 
11.00 uur aanwezig. Er is voorlopig na afloop geen 
samenkomst in het KWC.

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

De afgelopen maand hebben er geen dopen, huwelijken en 
uitvaarten in onze kerk plaatsgevonden.

Er gelden wat betreft het aantal mensen in de diensten 
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.

Zoals in ons wijkblad van januari staat vermeld heeft kapelaan 
Geelen per 10 januari j.l. afscheid van onze parochie genomen. 
Per die datum is hij tot kapelaan benoemd in de Petrusparochie 
in Eindhoven Noord.

In zijn plaats is per 1 januari Pieter Zimmermann als kapelaan 
het pastorale team komen versterken. Hij is in 1980 in Den 
Bosch geboren en opgegroeid in Vught. Tijdens zijn opleiding 
aan het seminarie in Den Bosch was hij een jaar als seminarist 
actief in het studentenpastoraat in het Spaanse Sevilla. In het 
jaar waarin hij tot diaken en priester werd gewijd liep hij stage 
in de Cristoffelparochie in het Land van Maas en Waal.

De afgelopen 4 jaar was hij kapelaan in de parochie Heilige Mi-
chaël en had hij de zorg voor de dorpen Den Dungen en Sint-Mi-
chielsgestel (Bron Parochienieuws Sint Joris, december 2020).
Kapelaan Zimmermann is voortaan, zoals bij overzicht diensten 
al staat aangegeven, elke dinsdagochtend na de viering van 9.00 
uur aanwezig tot 11.00 uur.

Wij wensen hem heel veel inspiratie en succes in zijn nieuwe 
parochie.

met jou, we zijn samen’. Vanuit het besef dat ieder van ons 
zo nu en dan behoefte heeft aan gedeelde barmhartigheid. 
Behoefte aan verzorging en contact, aan beschutting en 
onderdak, aan eten en drinken. Soms letterlijk en soms 
figuurlijk. En wat zijn we dan rijk met elkaar! Denk bijvoor-
beeld aan de opbrengsten voor de voedselbank, 
aan grote aantallen brieven die geschreven worden voor 
Amnesty International, aan de acties voor projecten in 
Moldavië. Allemaal tekenen van hoop, van samen zijn. 
Ik met jou en jij met mij. Op weg naar Pasen.  
 
In de kerk is het nu wel leeg. Gelukkig is er buiten ook nog 
wat te doen en te zien. Het uitzicht richting de Kleine Dommel 
vind ik nog steeds mooi, ondanks de hoogspanningsmasten.
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Jaap de Hullu - Meanderende Dommel
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Tongelre
Verleden en heden

Philipshuizen in de Condensatorstraat. Foto: uit het archief van Tonny van den Boomen

Sommige stadsgezichten zijn na al die jaren nauwelijks veranderd. Foto: Paul Brans
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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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rondom de
Wasvenboerderij

Wasven Winter Wonderland
Wie had dàt gedacht, dat we in februari nog zó’n stevige vorstperiode zouden krijgen. Maar wat hebben we ervan genoten. Toen 
duidelijk werd dat we véél sneeuw konden verwachten hebben we vanuit het Wasven heel snel een fotowedstrijd georganiseerd. 
Nou dat hebben we geweten…. Bijna 70 inzendingen kregen we binnen, via onze sociale media en per mail, van de prachtigste 
winterfoto’s van het natuurschoon in Tongelre. 

Een kleine jury, bestaande uit onze stadsboswachter Kees van Grevenbroek en Wasven-fotograaf Jan R. Vonk, heeft alle foto’s  
beoordeeld en de foto op de voorpagina als de origineelste aangewezen. Fotografe Anita Hammer mocht haar prijs bij onze 
Winkel komen ophalen.

Even BIJ-praten
Op zonnige dagen in maart kan de temperatuur al behoorlijk oplopen 
in de bijenstal. Dan is het meteen één en al bedrijvigheid voor, achter 
en in de kasten. Moedertje natuur laat zich niet opsluiten!

Kast voor kast wordt gewekt door de warmte van de zon. En dan is 
het is een komen en gaan van bijen die terugkeren met fel gekleurde 
stuifmeelbollen aan weerszijden van het lijf. Het mosterdzaad bij het 
Wasven is erg in trek, met het stuifmeel worden de larven gevoed.
De kasten gaan voor het eerst weer open voor een korte inspectie. 
Hebben alle volken de wintermaanden overleefd? Het is raadzaam 
om niet te vroeg te juichen want bijen blijven voor verrassingen 
zorgen. Ook voor ervaren imkers.

Jack Verhulst, Wasven-imker

Elke zaterdagochtend 
buiten werken in 
de natuur
De dagen worden langer, de natuur ontwaakt en 
we hebben zin in de lente! Jij ook? Kom dan lekker 
op zaterdagochtenden helpen bij het onderhouden 
van het terrein rond de Wasvenboerderij. Er zijn altijd 
genoeg leuke en nuttige natuurklussen 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.

De winter is voorbij, en de lente kriebelt… bij jou ook? In deze editie kijken we een klein beetje terug, 
maar vooral vooruit. Helaas bij het Wasven nog niet veel activiteiten die doorgang kunnen vinden. 
De jaarlijkse NLdoet-dag van het Oranjefonds, gewoonlijk in maart, is in elk geval uitgesteld naar eind 
mei. Zodra het weer kan en mag, gaan we natuurlijk gauw weer aan de slag met het bedenken en 
organiseren van nieuwe activiteiten. Wij zijn er klaar voor!
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Is het nog winter? Is het al lente? Na al die sneeuw en vorst in februari denk je het wel gehad te hebben met de winter. En hoe-
wel kou en flinke vorst ervoor hebben gezorgd dat de bodem nu vaak nog te koud is om direct in te zaaien en te planten, is het 
voor het onkruid een goede zaak geweest. Koning Winter heeft het laatste onkruid gewied. Maar wat is onkruid nu eigenlijk?

Onkruid noemen we een plant die groeit op een plaats waar deze ongewenst is. Maar dit is nogal een oppervlakkige definitie 
natuurlijk. Want het gaat juist om de eigenschappen waardoor sommige planten makkelijk onkruid worden en anderen niet. 
Eigenlijk zijn onkruidplanten pioniers; als de vegetatie zich ongestoord kan ontwikkelen ontstaan er vanzelf langzaam groeiende 
permanente planten die deze pioniers verdringen. Maar in de moestuin hebben we niet zo’n permanente vegetatie, dus zullen 
de pioniers blijven terugkomen…

Voordat we gaan zaaien proberen we een zogenaamd ‘vals zaaibed’ te maken. We leggen de grond klaar om in te zaaien, maar 
doen dit dan stiekem nog even niet. De aanwezige onkruidzaden gaan dan vast kiemen en die kiemplanten schoffelen we vervol-
gens weg. Pas hierna gaan we echt zaaien. 

Een andere manier om het onkruid een stapje voor te blijven is voorzaaien. We hebben o.a. tuinbonen en peulen voorgezaaid 
in onze kas en kunnen dus nu de eerste rijtjes buiten uitplanten. De plantjes hebben bij het kiemen geprofiteerd van de warmte 
van de kas en tijdens het kiemen geen concurrentie ondervonden van opkomend onkruid. Ook de paprika’ s en andere gewassen 
zaaien we voor omdat het anders domweg te lang duurt voordat de plant groot genoeg is om vrucht te kunnen dragen. 

Omdat opkweken van sterke planten een kunst op zich 
is bestellen we ook altijd een gedeelte bij een grote 
biologische kweker. Deze gewassen planten we vooral 
in maart in de plastic tunnels om zo ons seizoen te 
vervroegen. Op het grote veld dekken we de eerste 
groenten af met doeken die eventuele nachtvorst kun-
nen tegenhouden.  
 
Nog even kort terugkomend op dat onkruid... 
De nadelen kennen we allemaal wel, maar heeft on-
kruid ook voordelen? Jazeker! Bepaalde onkruidplanten 
zijn drachtplanten van insecten. Een drachtplant is een 
plant die nectar en/of stuifmeel levert aan bijvoorbeeld 

De tuinderij bereidt zich voor 
op het nieuwe seizoen
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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. 

De tuinderij bereidt zich voor 
op het nieuwe seizoen

hommels en bijen. Andere onkruidplanten die-
nen als waardplant voor vlinders. Een waardplant 

wordt door een vlinder gekozen om haar eitjes op 
te leggen waarna de rupsen van de plant gaan eten. 

Veel vlindersoorten zijn heel kieskeurig als het om hun 
waardplant gaat en zullen dus bepaalde onkruidsoorten spa-
ren in de hoop dat er eitjes op gelegd worden. Zo bevorderen 
ze ook de biodiversiteit. 

Op het Wasven hebben we met de deelnemers en vrijwilli-
gers een hele hoop van die dracht- en waardplanten gestekt 
en gezaaid in potjes. Maar dan wel specifiek díe dracht- en 
waardplanten die ook lekker te eten zijn door ons mensen. 
(On)Kruidenplantjes dus. Een win-win-win-situatie.

Maaike Kruijt, Wasven-tuinder

Biologisch
Biologisch voedsel is van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit. Daarom zijn steeds 
meer van onze producten in de winkel biologisch. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag 
alleen biologisch worden genoemd als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. 
Kern van de regelgeving is dat de productie en de aanduidingen op het product aan bepaalde eisen 
moeten voldoen én dat hierop toezicht plaatsvindt. In Nederland vindt dit toezicht plaats door Skal.

Het Wasven is Skal-gecertificeerd. Als zichtbaar teken hiervan mogen we het biologisch keurmerk 
voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. 
Het biologisch keurmerk herken je aan het groene logo met de vorm van een blaadje.

Om het certificaat te behouden dien je natuurlijk constant aan de voorwaarden te voldoen. Daarop worden we 
jaarlijks door Skal gecontroleerd. Daarbij gaat het erom dat alles wat ‘biologisch’ wordt genoemd, dat ook daadwer-
kelijk is.

Ons streven naar biodiversiteit komt ook tot uitdrukking in het EKO-keurmerk voor onze Gasterij. Voor het EKO-keur-
merk worden vijf categorieën onderscheiden: zuivel, vlees, groente, brood, dranken en kruidenierswaren. Alleen als 
je op alle categorieën voldoende scoort kun je het certificaat behalen. Het aandeel biologisch komt in het EKO-keur-
merk tot uitdrukking in de aanduiding brons, zilver of goud. Het Wasven heeft het zilveren keurmerk, wat betekent 
dat onze ingrediënten minimaal 60% aantoonbaar biologisch zijn.
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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

Ontwerpen doorfietsroute definitief

Het (voorlopig) ontwerp was vanaf eind november 2020 te 
bekijken op de website. Omwonenden konden hun reactie 
geven op de ontwerpen tijdens twee digitale informatie-
avonden op 9 en 10 december 2020 en tot half januari 
2021 per mail. Inmiddels zijn alle reacties bekeken en zijn 
delen van het ontwerp aangepast. Het nieuwe – definitieve- 
ontwerp is te zien op bovenstaande website. 

Welke delen van het ontwerp zijn aangepast?
De hele doorfietsroute bestaat uit zeven onderdelen. 
De ontwerpen voor de Prof. dr. Dorgelolaan, Berenkuil en 
de Koudenhovenseweg-Zuid zijn niet aangepast naar aanleiding 
van de reacties. Onderdelen van de ontwerpen voor de 
Celebeslaan, ’t Hofke en de Loostraat zijn wel aangepast. 
Voor het traject langs het spoor richting Helmond werken 
we nog aan het voorlopig ontwerp. 

Deze onderdelen van de ontwerpen zijn aangepast: 
•  Ontwerp ’t Hofke Noord - Wolvendijk: op de Wolvendijk 

verplaatsen we het begin van de 30-km zone. Deze 
begint nu net vóór de Loostraat en begint straks net na 
de Keizersmantelstraat. 

•  Loostraat: er komt een extra snelheidsremmend 
verkeersplateau ter hoogte van huisnummer 11. De 
klinkerstrook in het midden van de weg vervalt, 
daarvoor in de plaats wordt zijmarkering (lijnen) 
aangebracht. 

•  Kruising ’t Hofke - Koudenhovenseweg: de fietsoversteek 
wordt aangepast, zodat fietsers directer kunnen 
oversteken. 

•  Celebeslaan: verplaatsen van enkele lichtmasten.

Meer toelichting op de wijzigingen en de definitieve ontwerpen 
vindt u op: www.eindhoven.nl/doorfietsroutehelmond.

Meer informatie
Op onze website vindt u ook een overzicht van de onder-
werpen die aan de orde kwamen tijdens de informatieavonden 
of per mail. U ziet in het overzicht wat de reacties zijn en of 
dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp. Sommige 
reacties zijn niet in het overzicht opgenomen, omdat de 
vraag betrekking had op een individuele situatie. Deze 
bewoners  hebben persoonlijk bericht van ons ontvangen.  

Hoe verder?
Voor de route Prof. dr. Dorgelolaan t/m de Loostraat is het 
definitief ontwerp nu gereed en beginnen de voorbereidingen 
voor de aanleg. De planning is om daar dit jaar mee te 
starten, maar is afhankelijk van besluitvorming en diverse 
procedures. De aanleg start pas als de gemeenteraad de 
benodigde financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. 
Via de site houden we u op de hoogte. Omwonenden 
worden geïnformeerd wanneer de aanleg start.

Voor het laatste stuk van het traject (de route langs het 
spoor naar Helmond) wordt het ontwerp verder uitgewerkt. 
Belanghebbenden houden we op de hoogte. 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze wijkinfo? 
Stuur dan een mail naar Mark Hamelers, projectleider 
gemeente Eindhoven, via: m.hamelers@eindhoven.nl 
of bel met 06-51101463. 

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 ge-
stimuleerd om rustiger te rijden. De ontwerpen staan op de website van de gemeente: 
www.eindhoven.nl/doorfietsroutehelmond. 

paulvangemert.nl

Hulp bij burn-out, stress en 
angstklachten voor jongeren 
en volwassenen

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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 ‘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



47

Levensgroot kunstwerk voor Scoutingvrijwilligers

2021 is het jaar van de vrijwillige inzet, en Scouting doet als 
een van de grootste vrijwilligersorganisaties mee met de 
slogan Mensen maken Nederland avontuurlijker. Hiermee 
wil Scouting niet alleen haar vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet, maar ook de nieuwsgierigheid wekken bij poten-
tiële nieuwe vrijwilligers. De modellen op de tekening zijn 
een leidster en een jonge scout uit de leeftijdsgroep van de 
welpen (7-11 jaar) van de Eindhovense Scoutinggroep Wie-
lewaal, waar zij beiden actief zijn. Van de making off is een 
filmpje gemaakt, zodat ook scouts in het hele land kunnen

meegenieten van dit bijzondere kunstwerk. Dit filmpje is 
hier te bekijken: https://youtu.be/c0wLxnusJOU.  

 Volgens Wendy van Rossum, woordvoerder van Scouting 
Nederland, komt de tekening op een goed moment. “Met 
de lockdown mogen Scoutinggroepen helaas geen fysieke 
opkomsten draaien en wordt er extra veel van hen gevraagd 
om op creatieve wijze elke keer weer iets online te orga-
niseren voor de kinderen en jongeren. Natuurlijk voorzien 
we ze van leuke ideeën, maar het blijft een uitdaging. We 
hebben veel bewondering voor hoe onze vrijwilligers er 
elke keer weer de schouders onder zetten.”

Scouting Nederland heeft een gigantisch groot kunstwerk op de muur laten schilderen voor al 
haar vrijwilligers. Het kunstwerk van 7 meter breed en 3 meter hoog van kunstenaar Roy Valk van 
mooiemuur.nl, is te zien in de street-art omgeving van rotonde de Berenkuil in Eindhoven. Hier-
mee bedankt Scouting haar ruim 30.000 vrijwilligers in het hele land voor hun tomeloze inzet om 
kinderen en jongeren een mooie vrijetijdsbesteding te bieden en te werken aan hun ontwikkeling.  

Op 10 maart 2016 hebben Marja Boerefijn en Jos Graumans  
de wandelgroep ‘work out’ opgericht. Wij feliciteren Marja  
en Jos met dit 5-jarig bestaan namens de wandelgroep.
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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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Even voorstellen
Ik ben Fay Derks - Vos. Vol enthousiasme ben ik sinds 
februari begonnen als wijkagent in ’t Hofke, Koudenhoven, 
Karpen en het Wasven, voor de duur van 6 maanden. 
Ronald van de Heuvel blijft nog steeds de wijkagent, 
maar ik zal zijn zaken veelal overnemen. Ronald van 
de Heuvel gaat in de wijk Doornakkers samen werken 
met wijkagent Jeroen de Weijer.

Sinds 2002 werk ik bij de politie. Ik werk nu vooral in de 
noodhulp. Ik ben coach voor politieagenten in opleiding. 
Vanuit de politie ga ik als supportersbegeleider geregeld 
met de thuis- en uitwedstrijden van PSV mee. Soms ook 
met FC Eindhoven. Ik werk in het horecateam, dus voor 
de coronatijd werkte ik geregeld op het Stratumseind. 
Leuke taken om erbij te doen. 

Ik heb echt zin in deze nieuwe uitdaging. Voor mij is dit de 
kans om als wijkagent aan de slag te mogen. Ik ga graag de 
wijk in, dus zie je mij rijden, fietsen of lopen in de wijk, spreek 
mij dan gerust aan. Jullie zijn de ogen en oren van de wijk. 

Taken wijkagent
In het kort wil ik u meenemen in mijn werkzaamheden 
als wijkagent. 

Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politie-
organisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en deels 
achter de schermen af. Hierin werk ik samen met een heel 
team van collega’s uit Eindhoven. Ik ben voor de bewoners 
een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde 
in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners 
zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en 
buurt- en bewonersorganisaties. Want veiligheid is 
iets waar we met z’n allen verant-
woordelijk voor zijn. 

Inwoners van Tongelre kunnen ook 
terecht op de eerste woensdag 
van de oneven maanden voor een 
spreekuur bij ’t Oude Raadhuis en 
op de eerste woensdag van de 
even maanden voor een spreekuur 
bij Orka. Wij zijn er dan van 14.30 
uur tot 15.30 uur. Veelal zal ik 
aanwezig zijn.

Politie
Update

U kunt mij bereiken via het algemene  
politienummer 0900-8844. 
Mijn mailadres: 
Fay.Derks-Vos@politie.nl

Wij zijn op zoek naar
BEHEERDER BEGRAAFPLAATS CALIXTUS / MARTINUS

ERVARING IS VEREIST IN DAGELIJKS UITVOEREND GROENONDERHOUD. 
TOEZICHT HOUDEN EN CONTACT HEBBEN VOOR, TIJDENS EN NA BEGRAFENIS 
MET FAMILIE EN UITVAARTBEDRIJVEN (functiebeschrijving is beschikbaar).

Groot groenonderhoud wordt verzorgd door apart bedrijf. 
Zo ook delven en dichten graven.

We bieden een 30-urige werkweek (flexibele inzet is vereist). 

Sollicitatiebrief met CV sturen ter attentie van voorzitter bestuur:
STICHTING R.K. KERKHOF “St. Calixtus” EINDHOVEN (TONGELRE)
Hofke 153, 5614 AK Eindhoven of via mail: secretariaat.calixtus@gmail.com
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P V E R K E E R S R E G E L P M V L T A
U F I IJ O T E O A A N I S E O R A A L A
N R F G P T O Y T I M P S O K E N M B N
T E A I E L O R G A A E B S T H M P A E
E S R I R N A I U A A F N H E R O I N E
N C G O A V D V R W E N W S R R R O K N
S O O G T E A P E H E T D A P L G N R K
Y P E C I S E S G I O E A R S A E A O N
S N G B O N O N T B E E R L IJ K N E E O
T I R A N N I E R R L N E G E V W N T P
E E N I E R B A K K E R S K A R I A E E
E R N G E I T I D N O C P O T V E N S N
M G I N L E O N G E S C H O N D E N G T
O O R D E E L K U N D I G T W I S T E N

De overgebleven letters vormen een BLOEM OF PLANT

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 maart 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 ’BLUFPOKER’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Cees van Gils, 
Merckthoef  15

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

 Pagelaan woordzoeker 
Maart 2021

AANDRIJVING GEOGRAFIE OPERATIONEEL SPOORLOOS
AANEENKNOPEN GIETER ORAAL STOREN
AFWASKWAST GREIN PLAVEIEN TARBOT
AGRESSIE HEFBOOM PLEGER TIRANNIE
BAKKERSKAR HEROINE PUNTENSYSTEEM TOPCONDITIE
BANKROET IJSPRET RAYONAGENT TWISTEN
COCON LAMPION RUGTAS VANMORGEN
EEKHOORN NERING SAMENSPANNEN VASTRECHT
EERBIEDIGING ONGESCHONDEN SCRIPT VEGEN
ETALEREN ONONTBEERLIJK SINGLE VERKEERSREGEL
FRESCO OORDEELKUNDIG SPAARPENNING WEERGAVE
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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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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!

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

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

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

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL


