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Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre

57e jaargang nr. 4 - april 2021

Groendomein Wasven: 
Maak eens kennis met de 
vernieuwde website

Het Eckartse Bos: 
Requiem voor 
Drievuldigheidsboom

Momenten met hart, ziel 
en handen : 
Wim van de Wiel na 8 jaar gestopt

De lente is 
aangebroken 
in het Wasven
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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 E-sigaretten en Loterijen bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Groot assortiment 2e sortering sigaren
Het adres voor al uw rookwaren

Tongelresestraat 144 •Tel. 040 243 18 43 Email: 
renatasigaar@hotmail.com

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
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, we 
kennen dit gezegde allemaal en 
weten van wie deze woorden zijn. 
Het is een uitdrukking die zijn 
eigen leven is gaan leiden. In de 
Dikke van Dale is hij niet te vinden. 
Taalkundig is deze zin ook niet 
correct en wij denken dat hij juist 
daarom zo vaak gebruikt wordt.
Wij hoeven u niet te vragen welk 
nadeel in onze tijd een grote rol 
speelt. Natuurlijk weet u al wat wij 
bedoelen, Covid 19. Dit virus heeft 
een enorme impact en beheerst al 
ruim een jaar ons leven. Maar het 
heeft ook voordelen, het zette ons 
weer met twee voeten op de 
grond. We beseffen nu maar al te 
goed dat we niet alles in de hand 
hebben. Het leerde ons socialer te 
zijn. We maakten kennis met 
thuiswerken en digitaal onderwijs. 
Maar door de coronapandemie 
ontstonden er ook nieuwe 

woorden zoals lockdown, bubbel, 
het nieuwe normaal, mondkapjes 
en mondkapjesplicht, anderhalve-
metersamenleving, coronakilo’s, 
raamvisite, snottebelbeleid, 
sneltest en ga zo maar door. Of 
deze woorden straks de Dikke van 
Dale halen weten we niet. Van ons 
hoeft dat eigenlijk ook niet, we 
willen al deze nieuwe woorden zo 
gauw mogelijk vergeten en terug 
naar ons gewone normale leven.
Voordat u nu verder leest, willen 
wij uw aandacht vragen voor het 
artikel op pag 35. Helaas vindt u 
daar niet de gebruikelijke tekst: 
Momenten met Hart, Ziel en 
Handen. In het maartnummer 
heeft u kunnen lezen dat Wim van 
de Wiel, de schrijver van deze 
bijzondere rubriek, te kennen heeft 
gegeven te gaan stoppen. Wij 
willen daar even bij stilstaan.
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Vechten om brood bij de Karpendonkse plas
Foto: Marianne Kommers
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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

Gesloten.
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Vogelrijmelarij

Rosse Stekelstaarteend
Een Rosse Stekelstaarteend in Amsterdam

heeft er laatst een huis gehuurd
niet op het Rokin of op de Dam

maar natuurlijk in de Rosse Buurt.

Door Huub Sanders †
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Samenwerking EHBO verenigingen met Rode Kruis 
Brabant-Zuidoost

Het Rode Kruis biedt sinds 15 januari ondersteuning aan de 
GGD door middel van het inzetten van EHBO-hulpverleners op 
verschillende vaccinatielocaties in onze regio. De EHBO-hulp-
verleners bemensen de EHBO-post en ondersteunen zo nodig 
de GGD bij bijvoorbeeld het observeren van de mensen na de 
vaccinatie of het dichtdrukken van een prikplek. 
Momenteel wordt er in Eindhoven, Helmond en Best gevac-
cineerd en de verwachting is dat de locaties Valkenswaard en 
Bladel snel zullen volgen. Bij voldoende vaccins zijn de locaties 
7 dagen per week geopend. Om deze posten 7 dagen in de 
week te bezetten zijn veel mensen met een EHBO diploma 
nodig.

Begin februari heeft het Rode Kruis Brabant-Zuidoost alle 
EHBO verenigingen in de regio benaderd met de vraag of ze 
hierin met het Rode Kruis willen samenwerken. Daar kwamen 
veel positieve reacties uit voort en nadat dit intern bij de ver-
enigingen was gecommuniceerd, melden leden zich massaal 
aan! 

Het Rode Kruis is ontzettend trots op deze ondersteuning van 
de GGD en de samenwerking met de EHBO-verenigingen. 
Mede dankzij de inzet van de leden van de EHBO-verenigingen 
is het mogelijk om de EHBO-posten op de vaccinatielocaties 
bezetten. 

#samenkrijgenwecoronaondercontrole

Verloren Sleutels
Verloren op 3 maart :
Bos sleutels tussen Wolvendijk, ’t Hofke en Broekakker-
seweg.
Gaarne contact met 06-10361481.
J.Paulussen
Wolvendijk 150
5641AT Eindhoven
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Aan het eind van deze maand is het zover: koningsdag in Eindhoven. Weten jullie al veel van het koningshuis? 
Beantwoord onderstaande vragen, mail de antwoorden voor 10 april naar rondhethofke@gmail.com.  Vergeet niet 
je naam en adres te vermelden. Wie weet win je een leuke prijs. 
Voor de kleintjes is er ook een prijs te verdienen met het inkleuren van de kleurplaat. Stop de ingekleurde kleurplaat 
voor 10 april in een envelop in de brievenbus van het Oude Raadhuis onder vermelding van het wijkblad. 
De winnaar ontvangt een prijs. 

Vraag 1: Hoe oud wordt de koning dit jaar?
53 jaar 
54 jaar
55 jaar 

Vraag 2: Op welke dag was het eerder Koninginnedag? 
24 april 
27 april 
30 april 

Vraag 3: Sinds wanneer is rood-wit-blauw de driekleur 
van Nederland?
1596
1854
1905

Vraag 4: Waar komt de tompoes oorspronkelijk van-
daan?
Nederland
België
Frankrijk 

Vraag 5: Hoe heet de oudste dochter van Willem-Alex-
ander?
Amalia
Alexia 
Ariane 

Vraag 6: Uit hoeveel coupletten bestaat het volkslied, 
het Wilhelmus?
1
10
16

Vraag 7: Hoe heette de eerste koning van Nederland?
Willem van Oranje
Willem I
Willem V

Vraag 8: Wat staat er niet op het Nederlandse wapen-
schild?
Kroon
Hart 
Leeuw 
Zwaard 

Jeugd
Hoek



7



8

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

Een bedrijfspand
kopen?

1   Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, 
afhankelijk van onder meer je omzet

2  Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen
3  Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd 
4   Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt
5  Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk
Of bel ons voor een afspraak op 030-6333002.

5 redenen om te kiezen voor een 
SNS Bedrijfshypotheek

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4
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Politie
Update

Buurtpreventie
Buurtpreventen zijn wijkbewoners, die van twee kanten 
naar de woonomgeving kijken. Met een korte opleiding 
van de gemeente, ervaring van mede-preventen en om 
ons gezamenlijke doel de wijk aangenamer en veiliger te 
maken zijn we regelmatig op straat te vinden. 
We worden daarbij herkend door onze gele buurtpre-
ventie hesjes. 

Als bewoner zien en horen we dan hoe zaken in de wijk 
gaan. Van de andere kant geeft de politie ons regelmatig 
raad en steun. 

Preventie zegt het al. We proberen situaties te herken-
nen voordat er een probleem ontstaat, hebben daar-
over contact met gemeente, politie of sleutelfiguren. 
Deelnemen aan Buurtpreventie is leuk. Je wandelt 
gezellig met iemand samen door de wijk, je spreekt met 
of wordt aangesproken door mensen. Meestal zijn deze 
gesprekjes positief, en is er ruimte voor oplossingen of 
raad. En anders is er overleg mogelijk over oplossingen. 
Fijn is dat vooral bij politiezaken de scherpe kantjes er af 
kunnen. De wijkagenten staan altijd open voor con-
structief overleg. Zachte oplossingen, voordat er harde 
maatregelen nodig zijn. 
 
Zowel rond ’t Hofke, als ’TussenDeSporen’, zijn verschil-
lende BuurtPreventie teams actief. Elk team heeft zijn 
eigen vorm, die het best aansluit bij de eigen wijk. 

Politie
Wij als wijkagenten werken al vele jaren samen en zijn 
erg tevreden over de samenwerking met de coördinato-
ren en de buurtpreventieteams. 

Buurtbewoners zijn de ogen en de oren van de wijk. 
Ze houden hun wijk in de gaten en melden verdachte/
vreemde situaties bij ons en/of de gemeente. Mede 
door de aanwezigheid van de buurtpreventieteams zijn 
de HIC feiten, High Impact Crimes, de afgelopen jaren 
gedaald en hebben wij gericht kunnen werken aan 
verschillende problematieken.
Mede door de buurtpreventieteams, het leefbaarheids-
team en de Troop Troepers Tongelre wordt er door de 
bewoners uit verschillende wijken flink gewerkt aan 
de leefbaarheid in Tongelre en wordt de onderlinge 
verbondenheid in de wijken vergroot. 
 

Ben jij enthousiast en lijkt het je leuk om kennis met ons 
te maken, stuur dan een berichtje naar de redactie van 
Rond ’t Hofke of naar de wijkagent. Dan wordt je bericht 
doorgestuurd naar het juiste buurtpreventie team. 
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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

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



11

Tongelrese
Natuurwijzer

11

Al jaren schrijf ik een stukje in ons mooie wijkkrantje 
om je te enthousiasmeren voor al het moois dat de 
natuur te bieden heeft in onze woonomgeving. Het 
is fijn om te horen dat de mensen het leuk vinden. 
Ook dat mensen bewust ergens op gaan letten, wat ik 
bijvoorbeeld in een voorgaand stukje heb geschreven 
over het heggenleggen aan de Molendijk.

Foto: Kees van Grevenbroek      De gelegde heg

Ga nog maar eens kijken hoe de heg gelegd en ge-
vlochten is. Er is zelfs een nieuwe heg bij geplant.
Zie komend jaar, als je in de buurt bent, hoe de heg 
zich gaat ontwikkelen en dichtgroeit tot een veilige 
plek voor allerlei beestjes en vogels. Want dat zijn 
heggen, ecologische linten in het landschap.
Wandel of fiets je wel eens door de Celebeslaan? 
Dan heb ik nog een tip.
Als je vanaf de parkeerplaats de oevers afspeurt van 
de waterplas, de Lorentzvijver, kun je vanaf de over-
hangende takken regelmatig een ijsvogeltje zien. 
Hij duikt in het water om een visje te vangen. Vooral 
als de zon schijnt weerkaatst het prachtige blauw van 
deze vogel terug op je netvlies. Als je dan een ver-
rekijker bij je hebt, kun je dit blauwe vissertje goed 
aanschouwen.

  

foto: Rick Kuijten     IJsvogel

Heb je een goed fototoestel, dan kun je deze blauwe 
verschijning prachtig vastleggen, zoals op deze foto 
van Rick Kuijten. 
Soms heb je geluk om `m te spotten, een cadeautje 
is het dan!
En zo is er zoveel moois te ontdekken in de natuur, je 
moet alleen goed kijken om het te zien.
Zo kun je ook nog op zoek gaan naar de jonge bosuil-
tjes in het Wasvengebied, maar dan moet je wel 
omhoog kijken naar de kruinen van de bomen.

Foto: Karin Louwers Jonge bosuilen

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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In gesprek met Frank van der Meulen

Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de Merckt-
hoeve stoppen Frank en zijn zus Carolien hiermee. Zij 
hebben er veel plezier aan beleefd. Maar vinden het 
nu tijd worden voor iets anders. Frank was gastheer en 
Carolien was gastvrouw. Frank wil wel graag kwijt dat 
zijn zus erg belangrijk was en dat zij het meeste heeft 
gedaan in de zaak en dat hij wat meer op de achter-
grond bleef. Frank vond het leuk om met de gasten om 
te gaan en hij liet tijdens het serveren ook de kinderen 
graag meehelpen. Zoals hijzelf zegt is hij de klanten 
super dankbaar. En volgens Frank hebben zij 95% van 
hun klanten te danken aan het adverteren in Rond ’t 
Hofke. Veel feesten en partijen werden geboekt door in-
woners van Tongelre. Op de vraag wat hem het meeste 
bijstaat, geeft Frank als antwoord dat hij het verzorgen 
van begrafenissen het meest indrukwekkend vond, ‘je 
staat op zo’n moment dichtbij de emotie van de mens’. 
“Maar”, gaat Frank verder, “een geheel verzorgde 
Uitvaartdienst  behoorde ook tot de mogelijkheden.” En 

over feestelijkheden gesproken: de laatste partij vond 
plaats op 12 maart 2020. En zoals we allemaal weten 
gooide toen het coronavirus roet in het spreekwoorde-
lijke eten. Dat heeft ons nog meer aan het denken gezet 
en dit heeft ons nog meer aangezet ermee te stoppen. 
Naast de oorspronkelijke 400 jaar oude boerderij, staat 
er ook nog een looiershuisje. Deze is ongeveer 500 jaar 
oud en werd gebruikt als ‘bed en breakfast’. Het totale 
onroerend goed wordt binnenkort te koop aangeboden 
en wat de nieuwe eigenaren ermee gaan doen zal de 
toekomst uitwijzen. Frank heeft wel een idee hoe hij 
zijn eigen toekomst voor ogen ziet. Hij is erg technisch 
en heeft een grote voorliefde voor het restaureren van 
oude auto’s. Hij ziet het helemaal zitten om met een 
omgebouwde vrachtwagen door Europa te trekken en 
onderweg hier en daar  wat te gaan werken. Wij wen-
sen Frank heel veel succes nu en in de toekomst.

Ans Verheijen    

Merckthoeve, geschilderd door René Vogels

Nieuws over de Merckthoeve
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Waarschuwing voor Nextdoor buurtapp
Zonder mijn medeweten en zonder opdracht hiervoor te hebben gegeven is er uit mijn naam, Corina van Domme-
len van ’t Hofke, rond 4 en 5 maart een uitnodiging verstuurd om gratis lid te worden van de Nextdoor buurtapp. 
Diverse mensen hebben mij benaderd om te vragen of het klopte dat ik deze uitnodiging verstuurd had. Nee dus. 
Zelf ben ik 4 jaar geleden lid geworden van de Nextdoor buurtapp omdat ik het een goed initiatief vond om elkaar 
als buren te waarschuwen bij vreemde zaken, weggelopen huisdieren en dat soort dingen.
Nu weet ik inmiddels dat juist deze organisatie zelf niet helemaal zuivere bedoelingen heeft en onbetrouwbaar is. 
Daarom betreur ik het ook ten zeerste dat mijn naam hiermee in verband wordt gebracht en dat er buurtgenoten 
lastig zijn gevallen met de uitnodiging. Toen ik mijn account wilde verwijderen bleek dit ook nog niet zo gemakkelijk 
te zijn. Dus opgelet met deze zogenaamde veilige besloten Nextdoor buurtapp. 

Met vriendelijke groeten, Corina van Dommelen. 

Fotocollage: Jan Bruin
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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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SV TONGELRE en Stephan

In een gezellig en 
vrolijk gesprek zijn 
we het volgende te 
weten gekomen over 
Stephan Reijnart, de 
huidige jeugdcoördi-
nator.

Op zijn 7de jaar lid 
geworden van RKVV 
Tongelre. Alle jeugd- 
en selectie-elftallen 
doorlopen, dus ook in 
het eerste gespeeld. 
Ikzelf heb nog met 

hem gespeeld bij Tongelre 9 en Stephan was ook toen 
nog steeds een robuuste middenvelder, die de lijnen 
uitzette, waarlangs het beste resultaat kon worden ge-
haald. Het enige doelpunt wat ik ooit heb gemaakt was 
na een assist van hem.

Stephan is ook trainer geweest van jeugdselectie-elf-
tallen en toentertijd ook al jeugd-coördinator. Zo’n 
topper is natuurlijk moeilijk voor eeuwig te contracte-
ren; zo’n 10 jaar geleden trainer geworden van de D1 
van Geldrop. Drie jaar later weggekocht door HVCH 
(Heesch) waar Stephan 4 jaar trainer is geweest van 
JO13 en JO15. Ook daar nog een jaar jeugdcoördinator 
geweest van de 9- t/m 13-jarigen. De afstand begon zich 
uiteindelijk te wreken en het was uiteindelijk niet meer 
op te brengen.

En natuurlijk, al heel snel, kwam hij weer in zijn oude 
nest terecht. Na een gesprek van amper 10 minuten is 
Stephan weer ingestapt als jeugdcoördinator. Bij de club 
waar zijn roots liggen. Met als belangrijkste opgave om 
een nieuw elan te verstrekken aan de jeugdopleiding 
van RKVV Tongelre. Dus snel ontstond er een plan, wat 
door het bestuur en alle trainers werd omarmd. “De 
toenmalige problemen van Tongelre hadden mijn onver-
valste aandacht. Wat wil je als je hier groot bent gewor-

den en altijd op de velden te vinden bent”, vat Stephan 
nog maar eens zijn motivatie samen. Op zijn 17de jaar, 
naast het voetbal, al begonnen als trainer wat ook nog 
geleid heeft tot een 1-jarig trainerschap in New Jersey, 
waar hij op een voetbalschool werkte van pupillen tot 
en met jongvolwassenen.

“Het gaat goed met SV Tongelre, er is veel aanwas en er 
zijn meer vrijwilligers. Waar dit precies vandaan komt is 
nog moeilijk te duiden. Waarschijnlijk spelen de activi-
teiten een rol, zoals de tour die we in augustus gemaakt 
hebben door Tongelre met de elftallen.
We hebben ons laten zien, óók met de allerkleinsten, 
die bij de Plus hebben gespeeld. Dus mond-op mond-re-
clame (ofwel recommandatie) zal ook een rol gespeeld 
hebben. En op zaterdagen worden naast de trainingen 
ook activiteiten georganiseerd.

Verder benadrukt Stephan het belang van de samen-
werking met de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, 
Lumens-Dynamo, de PSV Foundation en Plus De Laat. 
Ook zijn er binnen SV Tongelre nu 5 stagiaires aanwezig 
die afgevaardigd worden door de Fontys.

“Uiteindelijk komen ze allemaal weer terug bij Tongel-
re”, spreekt Stephan uit ervaring.

Als ik vertrek roept Gouwe Peer Wilko: “Laat de ouders 
toch alsjeblieft binnen het sportpark komen, op ander-
halve meter! Beter voor de ouders en voor ons”, aldus 
zijn noodkreet.

P.S. Zelfs voor orgellessen kon U bij Stephan terecht.

Volgende keer komt de jeugd zelf aan het woord.

Met hoopgevende groeten,

Peter Laurier

Als ik ‘s avonds arriveer op het sportpark voor een interview met Stephan Reijnart, gaat mijn bloed weer stromen 
als ik al die jeugdteams zie trainen. Er heerst gezelligheid en enthousiasme en het is als het opsnuiven van een stuk 
cultuur. Nu pas realiseer ik me hoe groot het gemis is. En hoe hoopvol de toekomst.

Verenigingen
Aan het woord
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Dahliaclub St. Martinus
Als we weer het wijkblad Rond ’t Hofke lezen is het 
alweer bijna midden april; heerlijk de lente, we kunnen 
weer buiten aan de slag.
Ook voor de dahliaclub is er weer lekker veel te doen in 
de tuin. Ons veld wordt weer omgezet en we gaan op 
het einde van de maand de knollen planten, de stekjes 
uiteraard pas na de ijsheiligen. 
In de tweede week van mei kunt u de knollen die we 
over hebben tegen een kleine donatie afhalen op de 

tuin. Daarna is het wachten tot eind juni en dan hebben 
we weer een prachtig veld met bloemen.
We zijn dan weer iedere zaterdagmorgen op de tuin.
Kom gerust even langs om te komen kijken en (om 
eventueel) een mooi boeket met dahlia’s mee te ne-
men. 
Wij zien u graag komen.

Dahliaclub St. Martinus

16
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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.

Salamanderpoel bij Oude Doornakkersweg
Foto: John Muermans

Zanglijster in het Wasven
Foto: Wies van Dijk

Putter
Foto: Fred Hund

Zwitserse Vectron Ioc 193 533 rijdt door Tongelre
Foto: Co Teijken 
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Terug naar school met Jos en Paul

„Het kan even duren totdat Nan open doet, want 
misschien moet ze van ver komen”, zegt Jos als hij op 
de bel drukt. Maar vrijwel direct erna zwaait de deur 
open. Voor ons  Nan Groot Antink, bewoonster van de 
Dromedaris aan de Hofstraat. Zij heeft ervoor gezorgd 
dat Jos en ik er een kijkje kunnen nemen. „Zijn dit nog 
de originele deuren van vroeger?”
Maar onze ogen dwalen direct af naar de gewelven van 
de trappenhal.  Nog even imposant als vroeger. „Ja”, 
stamelt Jos, „dat zijn nog de ouwe deuren” en even la-
ter, „toch kwamen we als leerling hier niet naar binnen. 
De entree was aan de Tongelresestraat, aan die kant lag 
ook de speelplaats”.
Na zestig jaar weer terug op de lagere school. Het al 
sinds enige tijd tot gemeentelijk monument gepromo-
veerde bouwwerk, ademt nog dezelfde sfeer als in onze 
tijd. De hoge gangen met hun bogen, de geglazuurde 
tegeltjes, waarvan op sommige een afbeelding van een 
vlinder, schip of vis te zien is. Zelfs de series van drie 
toiletten tegenover de lokalen zijn er nog. Weliswaar 
omgebouwd tot opslagruimtes, maar in een enkele 
staat nog het porseleinen toiletpotje. Wel heerst er een 
plechtige stilte, zoals in een klooster. Of hoor ik daar 
toch een echo uit het verleden een tafel van drie scan-
deren: 1x3 = 3 , 2x3 = 6, 3x3 = neee…gen ? Nee, blijkt 
toch een illusie.

                         
                      

Voordat we een kijkje gaan nemen in de voormalige 
klaslokalen, inmiddels ingericht als woonruimtes voor 
kunstenaars, willen we toch nog even de speelplaats op. 
Een gemene gure noordoosten wind teistert het plein. 
We trekken onze kragen op. Jos vraagt zich af of de zes 

Deel 1
(100 jaar Hofstraat 89)

Trappenhal Uitzicht op de Beukenlaan

Jos en Nan op de speelplaats

De gang met rechts de lokalen van de eerste (ach-
ter) en tweede klas (voor)

De toiletten, omgebouwd tot opbergkasten 
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platanen nog dezelfde bomen van vroeger zijn. Nee, 
geen platanen, wel stonden er drie enorme bomen, 
beuken of lindes, maar na een vakantie waren ze ineens 
weg. Vanwege de overlast had het hoofd der school ze 
laten rooien, vertelde meester Ketelaars me later. Hij 
vond dat heel erg. Ik kreeg van hem de indruk dat dit 
nooit een onderwerp van discussie in de personeelska-
mer is geweest. Tja, zo lagen de verhoudingen destijds 
nu eenmaal. Maar die witte klinkertjes zouden best nog 
wel eens de markeringen kunnen zijn waarbinnen een 
klas zich na het luiden van de schoolbel opstelde alvo-
rens zij in rijen van twee het gebouw binnen marcheer-
de. Het plein ziet er nog hetzelfde uit. Wel vallen de 
houten trapjes voor elk lokaal op. „Op deze manier kan 
iedereen direct vanuit zijn eigen woning via het raam 
naar buiten, zonder een eind om te hoeven lopen”, legt 
Nan uit. 

Terwijl zij koffie gaat zetten, dwalen Jos en ik richting 
gymzaal en ‘kleine’ speelplaats. Tussen de gymzaal 
(rechts) en het afdak (links) was een witte lijn getrokken. 
Om ervoor te zorgen dat de kleintjes niet vertrapt zou-
den worden door de ouderejaars was de ruimte achter 
die lijn voor hen gereserveerd. Het afdak is inmiddels 
omgebouwd tot een atelier, de werkruimte van Marsel. 

                                                            Paul Brans & Jos Rovers
                                            

In het volgende deel bij Marsel, Daphne en Simeon 
thuis.

De ‘uitlaat’ trapjes voor elk lokaal
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• 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!

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!

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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Namen in de Geestenberg

Rond 1920 annexeert Eindhoven vijf randgemeenten. Er 
blijken ineens veel straatnamen dubbel te bestaan. Ir. Tjaden, 
directeur van openbare werken, krijgt de opdracht de namen 
te saneren. 

In 1921 komt hij met een voorstel. De naam Geestenberg-
straat duikt op in de rubriek aangrenzende gemeenten, buurt-
schappen en streeknamen. 

De Geestenbergstraat ligt ten noorden van de spoorlijn naar 
Venlo, op de hoogte van het huidige Pijlstaartpad. 
In augustus 1972 besluit het college van B&W de naam Gees-
tenberg te geven aan de wijk die in de oksel van de spoorlijnen 
naar Venlo en Maastricht gebouwd wordt. Het is de naam die 
het gebied in de eeuw daarvoor ook had. Op een kaart van de 

gemeente Tongelre uit 1866 zien we de naam Geestenberg al 
staan op de plek van de huidige wijk. 
Aanvankelijk blijft de Geestenbergstraat nog even bestaan, 
maar in 1977 wordt die straatnaam ingetrokken. Geestenberg 
kent bijzondere straatnamen. Het zijn veldnamen of toponie-
men. Een toponiem is een eigennaam van een geografische 
entiteit. Anders gezegd, niet alleen de naam van een stad, 
plaats of dorp is een toponiem, maar ook de naam van een 
landschapselement zoals een rivier, eiland, polder, moerasge-
bied, bergketen of woestijn. 
Hieronder vind je de betekenissen van de straten op alfabeti-
sche volgorde Als je het leuk vindt om meer te weten over de 
historie van Tongelre en van de wijk Geestenberg, in de boe-
ken van Tonnie van den Boomen is veel informatie te vinden.

Wat is de betekenis van de naam Geestenberg?  En waar komen de bijzondere straatnamen vandaan? 
Om dat te onderzoeken is de redactie van 100% Geestenberg diep in de gemeentelijke archieven 
gedoken.  
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nieuws van de
Scholengemeenschap

Kindercentrum de Boog
Groep 7B
De kinderen uit groep 7B van Kindcentrum de Boog hebben afgelopen tijd meegedaan aan project MOVE.  
Stichting MOVE laat kinderen kennis maken met maatschappelijke vraagstukken waarin iedereen zijn eigen talenten 
kan laten zien en zo een waardevolle positie in de samenleving kan innemen.  
We hebben in samenwerking met het Wasven de buurt opgeruimd en we hebben een eigen duurzame moestuin 
ontworpen.  

Bij de kleuters
Bij de kleuters werken we op dit moment aan het thema ziek zijn! Alles rondom het boek “Boer Boris en het gebro-
ken been”.
We leren alles over het lichaam, de botten in je lijf en de ambulance. Vorige week hebben de groep 2 kinderen the-
mawoorden gestempeld. Deze week gaan we een röntgenfoto maken van onze eigen arm en hand.
Na iedere kringactiviteit krijgen de kinderen een stukje van de puzzel die we aan het einde van het thema compleet 
hopen te hebben. Maar de kinderen hebben al lang door dat het een afbeelding van de ambulance uit het boek 
wordt! Wat zijn het toch slimmeriken! Wij gaan nog even 2 weken verder met het thema maar vonden het leuk om 
alvast te delen wat wij in de klas doen!

Groetjes, de kinderen en juf van groep 1-2D van kindcentrum de Boog
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Een requiem voor de Drievuldigheidsboom
Als donderslag bij heldere hemel bereikte ons het be-
richt dat de Drievuldigheidsboom in het Eckartse bos is 
omgezaagd. Op de foto is te zien hoe de ontzielde boom 
op 28 februari jl. door Bert Coenen, secretaris van de 
Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart te Eindhoven 
(VOKE), werd aangetroffen. De boom stond al op een 
oud filmpje uit 1942 dat in bezit was van de Tongelrese 
natuurliefhebber Loek Ketelaars en  heeft dikwijls op 
de kaplijst gestaan, omdat de boom de groei van de 
omringende vegetatie zou belemmeren. 

Het was Pastoor Van Amstel die regelmatig ging bidden 
(brevieren) in natuurgebied de Bogten en daar een 
bijzondere boom met drie armen ontdekte. Het bracht 
hem op een devoot idee. De boom met de drie armen 
doopte hij de Drievuldigheidsboom (de Vader, Zoon en 
de Heilige Geest). Hij liet in de boom een minikapelletje 
met daarin een Mariabeeldje plaatsen. Er werd een 
bankje voor geplaatst, waar de gelovigen hun schietge-
bedjes konden afvuren. In maart 1942 trok een stoet 
van wel honderd parochianen vanaf de kerk in een 
barre voettocht  door de sneeuw en vrieskou naar de 
Bogten voor de inzegening van het Mariabeeldje.

De aanwezigheid van het kapelletje had ook een 
keerzijde. Het Eckartse bos en de omliggende gronden 

waren privébezit van jonkheer Smits van Oyen. Deze 
diende al gauw zijn beklag in bij meneer pastoor. Door 
de drukte die het kapelleke met zich meebracht kon 
zijn familie niet meer ongestoord recreëren. Ook had 
de natuur veel te lijden van vernielingen door de jeugd. 
Toen in 1954 aan de Loostraat een nieuwe Mariakapel 
werd ingezegend werd het Mariakapellekke ontmanteld 
en raakten de wereldse en kerkelijke macht weer met 
elkaar op goede voet. 

Jarenlang hebben Loek Ketelaars en Kees van Greven-
broek in de hoedanigheid van natuurbeschermers het 
kappen van de boom tegen kunnen houden. Maar 
helaas, zelfs een passend afscheid was de boom niet 
gegund, geen psalmen of ander devoot gezang werden 
gehoord. Door een snerpende kettingzaag heeft de 
boom het loodje gelegd. Bij gebrek aan historisch besef 
is een relikwie uit onze jeugd heengegaan. Amen.

Tonny van den Boomen, met medewerking van Kees 
van Grevenbroek, Bert Coenen en Yvonne Henderson.

Inzegening Mariabeeld door Pastoor Van Amstel in 
1942

Kees van Grevenbroek bij de omgekapte 
Drievuldigheidsboom
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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

KERATINE SMOOTHING TREATMENT

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

 Keratin Gold, is de nieuwe evolutie als het gaat om ’hair smoothing’.
VAN KROES/KRUL OF PLUIS HAAR. NAAR GLANZEND -STERK - ZACHT HAAR!

Keratin Plus Gold is een combinatie van botanische en organische aftreksels – 100% puur – gemengd in een perfecte balans.
 Door de gepatenteerde formule van aminozuren en stamcellen, verkregen uit zure appels die worden gekweekt in Zwitserland, 

is het nu mogelijk het haar permanent te stijlen zonder dat het beschadigd. 
Bij deze behandeling wordt het haar permanent glad gemaakt en dient de uitgroei iedere 6 tot 10 maanden bijgewerkt te worden.

Keratin gold is volledig vrij van Formaldehyde en daarom niet schadelijk voor zowel het haar als de gezondheid.
MAAK EEN ADVIES GESPREK VOOR DEZE FANTASTISCHE BEHANDELING 040-2812764
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Ingrediënten 
voor 6 personen

- 300 ml sinaasappelsap
- 1 el maïzena
- 300 g kersen (pot of diepvries)
- 7 el suiker
- 100 g pure chocolade
- 300 g magere kwark
- 200 g crème fraîche
- 4 el rum of amaretto
- 100 g lange vingers

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1 Meet 100 ml sinaasappelsap af en zet apart.
   Roer de maïzena glad met 2 el van de rest van het sinaasappelsap.
   Breng de rest van het sap, de kersen en 3 el suiker aan de kook
   en bind het met het maïzenamengsel. Laat de compote afkoelen.
2 Hak de chocolade grof. Roer de kwark, de crème fraîche en 4 el
   suiker door elkaar. Roer de chocolade erdoorheen.
   Meng het overige sinaasappelsap met de rum.
3 Leg de lange vingers dicht tegen elkaar in een rechthoekige vorm.
   Druppel de sinaasappelsap-rum eroverheen.
   Verdeel de kersencompote en de room over de lange vingers en
    zet minimaal 1 uur in de koelkast.
 
Fijne Paasdagen!

Clasine en Jack

Een heerlijk Italiaans toetje
Stracciatella- Kersentiramisu

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 16 april 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 5 april 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 8 en 22 april 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

De groenbak, deel 2!
In het maartnummer van Rond ’t Hofke stond een oproep of iemand wist waar onze groenbak was gebleven. 
Nou onze pagina wordt gelezen weten we nu, maar eigenlijk wisten we dat toch al.
Op de dag dat Rond ’t Hofke bezorgd werd ontvingen we al een mailtje dat hij gesignaleerd was in de bosjes 
bij het kerkhof op ’t Hofke! Daar hebben we op geantwoord dat we hem zo snel mogelijk op zouden halen. 
Ongeveer tegelijkertijd hoorden we dat hij schuin tegenover ’t Raadhuis was gezien, waarschijnlijk onderweg 
naar zijn oude plek op ’t Hofke 128, de voormalige dependance van 
’t Oude Raadhuis. We hebben begrepen dat huisdieren soms naar hun oude adres teruglopen, maar we ver-
moeden dat onze groenbak daar dan toch een beetje hulp bij gehad moet hebben.
In datzelfde weekend werd er ook nog een andere groenbak op het bordes van ’t Oude Raadhuis geplaatst. 
Deze was niet van ons, maar we vonden het wel een mooie geste van deze onbekende schenker.
’s Maandags kregen we ook nog een telefoontje dat de groenbak met 128 erop bij de appartementjes tegen-
over de kerk binnen stond! Daar zijn we hem uiteindelijk op gaan halen!
Uiteindelijk staan er nu drie groenbakken (waarvan er een voor plastic gebruikt wordt) op onze binnenplaats 
en willen we even meedelen dat we er geen meer bij willen!

Iedereen bedankt voor de hulp!

� Paasbrunch
De paasbrunch, 2e Paasdag 5 april van 11.30 tot 
14.00 uur, gaat voorlopig door in een kleinere vorm 
van max. 18 personen. 
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle paasbrunch in ’t Oude Raadhuis. 
Kosten € 7,50. De zaal is open om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 28 maart bij ’t Oude Raad-
huis tussen 9.00 en 12.00 uur of even bellen tussen 
9.00 en 12.00 uur. 
Geef je snel op, want vol is vol!

Fietstocht voor jong en oud
Zondagmiddag 25 april van 12.30 tot 17.00 uur. 
Deelname € 1,50 p.p. Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Fietsroutes van 15 of 25 km
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en 
kunnen er spelletjes worden gedaan.
Deelname op eigen risico.
Voor vragen en/of telefonisch aanmelding 
040 – 281 17 37 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
en via e-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl.

De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op donderdagmorgen 
8 en 22 april 2021.

Aanmelden kan via telefoonnummer  040-2811737 (tussen 9 
en 12 uur) of via onze website www.ouderaadhuiseindhoven.nl/

Voor actuele informatie, vanwege 
Corona, raadpleeg onze website 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl
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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 16 april 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 5 april 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 8 en 22 april 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

De groenbak, deel 2!
In het maartnummer van Rond ’t Hofke stond een oproep of iemand wist waar onze groenbak was gebleven. 
Nou onze pagina wordt gelezen weten we nu, maar eigenlijk wisten we dat toch al.
Op de dag dat Rond ’t Hofke bezorgd werd ontvingen we al een mailtje dat hij gesignaleerd was in de bosjes 
bij het kerkhof op ’t Hofke! Daar hebben we op geantwoord dat we hem zo snel mogelijk op zouden halen. 
Ongeveer tegelijkertijd hoorden we dat hij schuin tegenover ’t Raadhuis was gezien, waarschijnlijk onderweg 
naar zijn oude plek op ’t Hofke 128, de voormalige dependance van 
’t Oude Raadhuis. We hebben begrepen dat huisdieren soms naar hun oude adres teruglopen, maar we ver-
moeden dat onze groenbak daar dan toch een beetje hulp bij gehad moet hebben.
In datzelfde weekend werd er ook nog een andere groenbak op het bordes van ’t Oude Raadhuis geplaatst. 
Deze was niet van ons, maar we vonden het wel een mooie geste van deze onbekende schenker.
’s Maandags kregen we ook nog een telefoontje dat de groenbak met 128 erop bij de appartementjes tegen-
over de kerk binnen stond! Daar zijn we hem uiteindelijk op gaan halen!
Uiteindelijk staan er nu drie groenbakken (waarvan er een voor plastic gebruikt wordt) op onze binnenplaats 
en willen we even meedelen dat we er geen meer bij willen!

Iedereen bedankt voor de hulp!

� Paasbrunch
De paasbrunch, 2e Paasdag 5 april van 11.30 tot 
14.00 uur, gaat voorlopig door in een kleinere vorm 
van max. 18 personen. 
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige, smakelijke 
en sfeervolle paasbrunch in ’t Oude Raadhuis. 
Kosten € 7,50. De zaal is open om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 28 maart bij ’t Oude Raad-
huis tussen 9.00 en 12.00 uur of even bellen tussen 
9.00 en 12.00 uur. 
Geef je snel op, want vol is vol!

Fietstocht voor jong en oud
Zondagmiddag 25 april van 12.30 tot 17.00 uur. 
Deelname € 1,50 p.p. Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Fietsroutes van 15 of 25 km
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en 
kunnen er spelletjes worden gedaan.
Deelname op eigen risico.
Voor vragen en/of telefonisch aanmelding 
040 – 281 17 37 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
en via e-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl.

De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op donderdagmorgen 
8 en 22 april 2021.

Aanmelden kan via telefoonnummer  040-2811737 (tussen 9 
en 12 uur) of via onze website www.ouderaadhuiseindhoven.nl/

Voor actuele informatie, vanwege 
Corona, raadpleeg onze website 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl
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activiteiten bij Orka

orka 
uitgelicht

Houd voor meer 
informatie de posters en 

aankondigingen in 
Rond ’t Hofke en 
op Facebook in 

de gaten! 

De Online quizzzz was geslaagd, met hele en-
thousiaste teams die fanatiek meespeelden tot 
het einde! De winnaars en de verliezers hebben 
inmiddels hun prijs, respectievelijk troostprijs 
ontvangen. 

Op 2 april is de officiële opening! Hoe die er uit gaat zien, dat zal afhangen van de mogelijkheden voor 
dat moment. Maar we beloven dat, wanneer live komen kijken niet mogelijk is, we jullie op een andere 
manier zullen rondleiden! We zijn hartstikke trots op het eindresultaat en willen dat zo snel mogelijk met 
jullie delen (als het laatste puntje op de i staat).

Om een klein tipje van de sluier vast op te lichten, hebben we op de pagina hiernaast een foto-raad-puzzel 
toegevoegd met elementen uit de nieuwe keuken en bar. Vul de vragen in, scheur de bladzijde uit, loop 
even langs Orka en stop de oplossing vóór 20 maart in de brievenbus. Dan kun je schitterende prijzen 
winnen!
- 1e prijs: Voucher voor een Etentje op vrijdagavond bij Orka Eet (nieuw & zodra het mag).
- 2e prijs: Een Snack-palet voor op het terras (bekend & zodra het kan)
- 3e prijs: 5 consumptiebonnen, te besteden bij activiteit naar keuze (zodra het kan).
Nog heel even geduld…….

Quizzzzz wazzz geslaagd!

Keuken....we zijn er bijna!!

Sanne, de dansjuf was meteen enthousiast toen het 
weer mocht, samen buiten dansen!! En de jonge 
dansers zijn ook niet flauw. Bij minder dan 10ᵒC en 
met een vette bouwlamp gingen ze weer heerlijk 
samen los, in de achtertuin van Orka. Dat zijn pas 
stoere dansers :).

Orka Dance must go on!
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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 bo-
venstaande 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. 

Vrijwilligers gezocht:
Taartenbakker en prater gezocht: We willen gaan bakken met kinderen ‘Taarten van Karin’, elk kind bakt 
een taart voor iemand die wel een taart kan gebruiken of heeft verdiend. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een vrijwilliger/ster die hier eens per maand op woensdagmiddagen tijd 
voor heeft. 
Interesse? Mail even naar info@orkacentrum.nl. In het volgende nummer vertellen we meer over de acti-
viteit én over Karin.

Buitenmens gezocht! Onze tuin-vrijwilliger heeft de laatste jaren enorm veel werk verzet voor Orka, vooral 
rondom Orka! Hiervoor zijn we hem erg dankbaar. Maar de tuinman stopt. Daarom zijn we op zoek naar 
een vrijwilliger die de buitenruimtes rondom Orka bij wil houden. En natuurlijk ideeën voor de invulling 
van de achtertuin mee kan ontwikkelen, als je wil. Interesse? Mail gerust naar info@orkacentrum.nl, dan 
nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
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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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Kinderbieb
Sinds enkele weken staat er op een beschut plekje onder de carport 
van Brabis 47 een prachtige blauwe boekenkast. Op dit adres woont 
Ine Pennings en Ine heeft ervoor gezorgd dat de boekenkast gevuld is 
met vele kinderboeken. Als vrijwilligster werkt zij al vele jaren in het 
Wereldhuis aan de Laagstraat waar de meeste van deze boeken van-
daan komen. Dus kinderen, als je zin hebt om eens te kijken of er iets 
tussen zit wat je wel wat lijkt, kom dan maar eens gauw langs.

Als je vóór 1 juni een boek uitkiest, dan mag je dit boek houden!!

Garagebox vraag
Beste Buurtbewoners,
 
Sinds een aantal weken ben ik in het trotse bezit van een Ford Mustang GT uit 1965.
Met de aanschaf van deze auto gaat een lang verwachte droom in vervulling, ze is een beauty!
Ook is ze in een perfecte en geheel originele staat wat ik graag zo wil houden.
Daarom zoek ik een garagebox (koop) waarin ik haar kan stallen, het liefst met elektriciteit.
Mocht u af willen van uw garagebox.., ik neem ‘m graag van u over.
 
Mvg, Marcel van de Kimmenade / Van Gorkumlaan 9 / tel. 06 24 66 05 54
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Eindhovens Muziekcollectief blijft actief

Net als alle andere verenigingen zijn ook wij afgelopen 
jaar erg beperkt in onze activiteiten. Maar we hebben 
steeds gezocht naar datgene wat wel mogelijk was. 
‘De Uitdaging’ die we aan de leden gedaan hebben was: 
studeer een stukje in dat je voor iemand uitvoert die je 
daar blij mee maakt. En stuur daar een filmpje van in.  
Deze filmpjes zijn zichtbaar op  www.eindhovensmu-
ziekcollectief.nl.

Tijdelijk buiten repeteren was voor het orkest een bete-
re optie als níet spelen. We mochten daarvoor gebruik 
maken van het terras van de Wasvenboerderij op de 
maandagavonden. Ontzettend fijn om elkaar weer 
wekelijks te zien en samen te musiceren, al was het op 
afstand en met alle maatregelen die erbij hoorden. En al 
is het inmiddels al weer maanden geleden.
Zo hebben we in de periode dat we niet mochten repe-
teren op de maandagavonden een tijdlang gevuld met 
online bijeenkomsten, ‘de pauzeborrel’ maar dan digi-
taal. Ook heeft de jeugd van de vereniging met heel veel 
plezier digitaal 5 december gevierd. Een paar volwassen 
leden hebben alle surprises opgehaald en vervolgens 
weer uitgedeeld. 

Het jaarlijkse kerstconcert in de Martinuskerk 
vond geen doorgang, maar in plaats daarvan 
hebben we individueel stukjes ingestudeerd 
en opgenomen. Onze secretaris heeft daar een 
leuk filmpje van gemaakt. 
We hadden afgelopen jaar 5 jubilarissen die 40 
jaar lid van de vereniging waren. Daar hebben 
we persoonlijk aandacht aan besteed door 
thuis langs te gaan en bondsspeld, oorkonde 
en bloemen te brengen. Al dan niet met een 
speech van de voorzitter. Dit jaar wacht ons 
een 70 jarig jubileum. We hopen dat we dat 
groter kunnen aanpakken in de loop van het 
jaar.
Tussen alle regels, beperkingen enz. door zijn 
we afgelopen jaar ook verhuisd. Van de Ronde 
op de Tongelresestraat naar zaal de Harmonie 

op de Hoogstraat. Daar hebben we nog niet gerepe-
teerd met de voltallige vereniging.

Net toen we de voorbereidingen getroffen hadden om 
in kleine groepjes te gaan samenspelen met de dirigent 
op afstand, digitaal, kwamen de laatste verzwaringen in 
de maatregelen rond corona: avondklok en maar één 
persoon op bezoek. Enkele (familie) groepjes zijn nog 
wekelijks actief, de overige leden repeteren alleen. En 
een aantal van de leerlingen heeft digitaal les van hun 
docent.

Ons doel is en blijft om 6 weken na de opstart van 
de repetities een concert te geven. We informeren u 
daarover als we datum en locatie weten. Ondertussen 
worden ook de plannen voor een groot project in 2022 
verder uitgewerkt.We hopen dat we snel weer zichtbaar 
kunnen zijn voor u.

Ria Leermakers, Voorzitter Eindhovens Muziekcollectief
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Scouting Doornakkers
‘Stop nooit met spelen! Want spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is 
ook nog eens het leukste.’ – Jantje Beton

Buitenspelen is voor ieder kind superbelangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. 
Drie op de tien kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. Voor kinderen in kwetsbare speelpo-
sities is het vaak onmogelijk.

Jantje Beton zorgt o.a. samen met Scouting Doornakkers uit Eindhoven voor een fijne en veilige speelomge-
ving. Normaal gesproken haalt Scouting Doornakkers tijdens de jaarlijkse collecteweek langs de deuren geld 
op voor de vele projecten van Jantje Beton. Als dank is dan de helft van het opgehaalde geld voor de groeps-
kas van Scouting Doornakkers zodat ook deze Eindhovense vereniging voor een leuke en veilige speelomgeving 
kan zorgen voor de leden. In verband met het coronavirus is er dit jaar geen collecte aan de deur mogelijk, 
maar is er wél een digitale collecte opgezet die compleet veilig is en helemaal bij 
deze tijd past! 

Kortom, heb je misschien een kleine bijdrage? Scan dan voor 30 maart de QR code 
en doneer wat je wil en kan missen! 
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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

Acht jaar Wim.....

Acht jaar lang kon u maandelijks op deze plaats in ons 
blad de rubriek ‘Momenten met hart, ziel en handen’ 
van Wim van de Wiel vinden. Als u zijn artikelen altijd 
heeft gelezen, begrijpt u dat het moeilijk is te omschrij-
ven wat voor soort rubriek het was. Het was zeker niet 
zomaar een verhaal of uitleg over een onderwerp. 
Echter, het waren artikelen waarover lang en goed was 
nagedacht en die, als het enigszins kon, ook moesten 
passen in de tijd van het jaar. Meestal waren de artike-
len zeer actueel en hadden een diepere achtergrond. 
Het leerde ons stilstaan bij indrukwekkende gebeurte-
nissen, maar ook bij heel gewone simpele dagelijkse 
dingen.

De aanleiding tot het ontstaan van deze rubriek is het 
opgaan van de St. Martinusparochie in de St. Jorispa-
rochie. Het bestuur van deze parochie publiceerde na 
die samenvoeging de kerkberichten niet meer in ‘Rond 
’t Hofke’. Wij vonden dat wij onze lezers tekort deden 
als de kerkinformatie niet meer in ons blad zou worden 
geplaatst. Het kerkwijkcentrum aan ’t Hofke stuurt 
ons nu die berichten toe. Omdat wij daarbij ook graag 

wat informatie wilden plaatsen over kerkelijke feesten, 
gebeurtenissen en bijzonderheden, hebben wij toen 
Wim benaderd en tot ons genoegen was hij bereid 
maandelijks een tekst te schrijven. Dat is nu acht jaar 
geleden. Al die jaren verzorgde hij deze rubriek. Iedere 
maand was zijn tekst tijdig op ons e-mailadres. Het 
onderwerp waarover Wim schreef, was ook voor ons 
steeds een verrassing. Wij waren er vaak van onder de 
indruk. Wij wisten wel dat het schrijven van zo’n tekst 
niet zomaar in enkele ogenblikken klaar is, want zijn 
artikelen raakten je, ze hadden altijd diepgang, ze zetten 
je aan het denken.

Wim gaat er nu mee stoppen. Hij heeft vorige maand 
zijn laatste artikel geschreven. Er is, zoals Wim schrijft, 
een tijd van komen en een tijd van gaan. Natuurlijk vin-
den wij zijn vertrek jammer, maar wij begrijpen het. Wij 
willen hem op deze plaats bijzonder bedanken voor zijn 
vele mooie artikelen, voor zijn inzet en voor de prettige 
samenwerking! Wim we gaan je missen!

De redactie
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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
- Donderdag 1 april 19.30 uur  Grosheide/Huisman 
Witte Donderdag
- Vrijdag 2 april 19.30 uur Grosheide/Huisman 
Goede Vrijdag
- Zaterdag 3 april 21.30 uur Grosheide/Huisman 
Paaswake
- Zondag 4 april 10.00 uur Grosheide/Huisman 
Paasmorgen
- Zondag 11 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Zondag 18 april 10.00 uur ds Elbert Grosheide
- Zondag 25 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman
- Zondag 2 mei 10.00 uur ds Elbert Grosheide

Bezoeken van de kerkdiensten. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk tot wan-
neer de lockdown duurt die half december begon. 
Momenteel worden alle diensten gestreamd, waarbij 
alleen de mensen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn 
voor de viering en de techniek. Er wordt niet gezon-
gen 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 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-vierin-
gen.

Jongeren over hulp vragen
In de viering van 14 februari werd stilgestaan bij de 
inbreng van de Jeugdkerkers over het thema “hulp 
vragen”. In een online-bijeenkomst hadden ze hier-
over nagedacht. Aanleiding was een tekst uit 
Marcus 1 waarin iemand met een ernstige huidziek-
te Jezus om hulp kwam vragen. Drie vragen werden 
besproken. 
De eerste ging over de vraag of het lastig is om hulp 
te vragen. Bij de antwoorden kwam naar voren dat 
het niet altijd eenvoudig is om toe te geven dat je 
hulp nodig hebt. Mensen kunnen het als jouw falen 
zien. 
De tweede betrof de vraag aan wie je vraagt om je te 
helpen. Vooral het woord vertrouwen kwam op. Of je 
iemand kunt vertrouwen met je verzoek om hulp. 
Heeft het geloof iets met dit thema te maken? Dat 
was de derde kwestie. Gezegd werd dat hulp geven 
misschien wat beter past bij het geloof. Tegelijkertijd 
zijn er genoeg Bijbelverhalen waarin hulp gevraagd 
wordt. Een bijzondere opmerking was, dat iemand 
die hulp vraagt in zichzelf gelooft. Ook werd het ge-
bed genoemd als een vorm van hulp vragen. Zo kwa-
men er vele antwoorden die goed doordacht waren.
Met de vraag om hulp toon je moed en de vrijheid 
om je niet te laten afschrikken door wat een ander 
daarvan vindt. Hulp vragen en hulp geven heeft als 
doel dat een mens weer verder kan op zijn of haar 
weg. Het kan daarbij gaan om grotere en kleinere 
dingen die mensen nodig hebben om toekomst te 
blijven zien. Het evangelie schildert Gods Gezondene 
die de hulpvraag beantwoordde met het schenken 
van de mogelijkheid om weer aan het samenleven 
mee te kunnen doen. Ieder op zijn of haar plek met 
zijn of haar mogelijkheden. Het zijn tekenen van zijn 
komende Rijk.
Met dank aan de jongeren en hun begeleiders, 
Elbert Grosheide
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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 Zimmermann is elke dinsdagochtend 
na afloop van de viering tot 11.00 uur aanwezig. 
Elke eerste woensdag van de maand is er voortaan 
om 19.30 uur een Tridentijnse Eucharistieviering (ge-
heel in het Latijn met de rug naar de kerkgangers).
Voorganger is Kapelaan P. Zimmermann.
Er is voorlopig na afloop geen samenkomst in het 
KWC.

• In Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen dien-
sten mogelijk.

De afgelopen maand hebben er geen dopen, huwelij-
ken en uitvaarten in onze kerk plaatsgevonden.

Diensten in de Goede Week en met Pasen:
Witte Donderdag 1 april om 19.00 uur;
Goede Vrijdag 2 april Kruisweg om 15.00 uur en om 
19.00 uur Kruisverering;
Paaszaterdag 3 april indien avondklok is opgeheven 
viering om 21.00 uur;
Eerste Paasdag 4 april om 9.30 uur.

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.

Bij onderstaande liturgische schikking werd deze tekst 
gelezen gebaseerd op Psalm 9: 9-10
Veiligheid 

Terugtrekken uit veiligheid,
zoals een slak in zijn huis.
Een basis van vertrouwen
biedt rust en ruimte.
Stenen breken
en bloeien broos.
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Kruisspin
Foto: Mar Lommerse
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Tongelre
Verleden en heden

Zoals bekend is dit restaurant 
(42 jaar in het bezit van
een Michelinster) na 50 jaar in 
het bezit van familie
Van Eeghem te zijn geweest, in 
andere handen over
gegaan.
Foto: Paul Brans

De Karpendonkse Hoeve uit 
lang vervlogen tijden.
Foto: in het bezit van Ingrid 
van Eeghem

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

Dieren Opvang Paul
Krommenbeemd 28, 5641 JX Eindhoven
Mobiel: 06-18211671
www.dierenopvangpaul.nl • E-mail: 
Dierenopvangpaul@on.nl

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn 
er voor de opvang van dieren, met 
uitzondering van honden en katten, 
en bieden ze weer te koop aan. 
Ook voor tweedehands kooien, voor 
advies en info, kunt u bij ons terecht.
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Taekwondo is een leuke verdedigingssport voor jong en oud, 
voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Je bouwt 
aan een sterk lichaam, een goede conditie en je zelfvertrouwen. 
Wij gaan uit van van respect, kwaliteit en natuurlijk plezier!
 

Taekwondo Eindhoven is een van de grootste taekwondoclubs 
van Nederland. Onze trainers zijn rijksgediplomeerd, onze 
wedstrijdteams zijn zeer succesvol in binnen- en buitenland, we 
hebben veel vrijwilligers en vooral een geweldig goede sfeer!
 
Kom je eens een proefles meedoen? Iedereen mag 2x GRATIS 
meedoen! Kijk op onze website voor de trainingstijden of bel 
voor meer informatie 06 24 1982 24.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

Hofstraat 139                            Tel:040-2812344

5641TD Eindhoven         ronsdruk@gmail.com

maandag-vrijdag 9.00-17.00
en op afspraak

Bedrukking vanaf 1 stuk

Eigen textiel WELKOM

Persoonlijke advies en
Service

Goede   Kwaliteit - 
Prijsverhouding

Openingstijden:

ronstextieldrukkerij.nl

Tot ziens Ron & Martina
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Samen aan de slag voor passend sportaanbod 55+ 
in Eindhoven

Eindhoven, 25 februari 2021 — Het Nationaal Ouderen-
fonds, Eindhoven Sport en sportverenigingen slaan sa-
men de handen ineen. Het gezamenlijke doel: inwoners 
van 55 jaar en ouder in beweging brengen en houden 
tot op hoge leeftijd. Sport en beweging is goed voor 
iedereen maar zeker voor de doelgroep vanaf 55 jaar is 
het belangrijk om de mentale en fysieke weerbaarheid 
op peil te houden om gezond ouder te worden.

Aanbevelingen Ouderenfonds 
Het Ouderenfonds maakt zich sterk dat ouderen een le-
ven lang kunnen blijven bewegen. Vanuit een onderzoek 
met het Mulier Instituut, komt het Ouderenfonds daar-
om met drie aanbevelingen die landelijk aan gemeentes 
worden uitgedeeld. Vanuit het Ouderenfonds overhan-
digde Peter Stolk deze aanbevelingen aan sportregisseur 
Marly Litjens van Eindhoven Sport en Peter de Zeeuw 
namens Eindhovense sportclubs met aanbod voor 55+ 
tijdens het wandelen van de KWIEK beweegroute in de 
wijk Mensfort. De drie belangrijkste aanbevelingen zijn 
het toegankelijk houden van sportaanbod voor deze 
doelgroep (ook tijdens corona tijd), samen met partners 
in de stad de doelgroep stimuleren tot in beweging 
blijven en sporten op maat mogelijk maken.
 
In beweging met de beweeggids 55+
Eindhoven Sport is het platform voor alles rondom sport 
in Eindhoven en onderstreept het belang dat juist deze 
doelgroep in beweging blijft. Speciaal voor mensen 
vanaf 55 jaar is onlangs de Beweeggids 55+ geïntrodu-
ceerd op eindhovensport.nl/beweeggids. In dit digitale 
overzicht staan Eindhovense sportaanbieders met 
aangepast sportaanbod op de doelgroep, per stadsdeel 
weergegeven. Geïnteresseerden kunnen laagdrempelig 
kennismaken met de sport(aanbieder) middels een gra-
tis les. Voor sportadvies en bemiddeling naar passend 
sportaanbod kunnen mensen vanaf 55 jaar contact 
opnemen met sportregisseur Marly Litjens.

Gericht sportaanbod voor ouderen
Peter de Zeeuw is een bekende naam in de Eindhovense 
sportwereld. Al vele jaren zet hij zich in om ouderen 
in beweging te krijgen en te houden. Zo verzorgt hij 
fitgym en yoga voor ouderen op verschillende locaties 
in Eindhoven en is hij gestart met het online beweeg-
programma ‘Gezond en Vitaal’ voor 80- en 90-plussers. 
In samenwerking met Eindhoven Sport, Fontys Spor-
thogeschool en wijkvereniging SamenBuren Jagershoef 
verzorgt hij in het buurthuis de beweeglessen bij de 

‘Vitality Club’. “Door de lockdown zijn deze wekelijkse 
beweeguurtjes nu nog online te volgen maar zodra het 
mogelijk is, gaan we weer samen in het buurthuis bewe-
gen en sluiten we gezellig af met koffie en een praatje”, 
aldus Peter Stolk.

Over Eindhoven Sport
Gemeente Eindhoven gaat voor een vitale en actieve 
stad waarin voor alle Eindhovenaren ruimte is om te be-
wegen. In samenwerking met verenigingen en partners, 
maar ook met speciaal ingerichte beweeglocaties in de 
stad, wordt iedereen uitgedaagd en gestimuleerd om 
in beweging te komen. Bewegen kan op elk niveau en is 
mogelijk voor iedereen. Sport en bewegen is zowel een 
doel als middel en draagt op vele manieren bij aan het 
woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in onze stad. 
Meer info: www.eindhovensport.nl.
Wanneer u een vraag heeft over de Beweeggids 55+ 
of over sporten in Eindhoven voor 55-plussers, 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.
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Natuurwerkochtenden weer op de 1e en 3e zaterdag van de maand
De natuurwerkochtenden gaan gewoon door. We werken steeds met groepjes van 2 
personen en op 1,5 meter. En natuurlijk alle andere voorgeschreven richtlijnen.
Het broedseizoen is begonnen. We gaan daarom terug naar een natuurwerkochtend 
op elke 1e en 3e zaterdag van de maand. Dus op 3 en 17 april. 
Het is keigezellig om samen - volwassenen én kinderen -  aan de slag te gaan om onze 
leefomgeving mooier te maken. Wie mee wil helpen is van harte welkom! We verza-
melen bij de Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 tot 12.30 uur. In de pauze is er koffie 
of thee met iets lekkers uit de Wasvenbakkerij.

Ook al is het nog allesbehalve zeker, wij werden heel blij van de aankondiging in de persconferentie 
van 8 maart dat eind maart de buitenterrassen misschien - onder voorwaarden - weer open kunnen. 
Natuurlijk hangt het af van het verloop van de pandemie, maar onze buitenterrassen (en wij) snakken 
ernaar om weer gasten te mogen ontvangen! 
Zoals altijd kijken we bij het Wasven het liefst wat er wèl kan, en we zijn dan ook al volop aan het 
nadenken over leuke nieuwe buiten-activiteiten. Kijk op onze (nieuwe!) website of sociale media voor 
het laatste nieuws. Of abonneer je op onze nieuwsbrief.   

Nieuwe website
In het februari-nummer kondigden we het al aan, maar op 8 
maart was het dan echt zover: onze nieuwe website ging live! 
Een project waar heel veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt. 
De informatieve pagina’s zijn volledig herzien en up-to-date, en 
ook heel veel berichten die nog actueel of (historisch) relevant 
zijn, hebben we overgezet naar de nieuwe website. We zijn trots 
op het resultaat en nodigen iedereen van harte uit om een kijkje 
te nemen op www.wasven.nl.  

De ‘hungry gap’
Weleens gehoord van ‘the hungry gap’? Letterlijk betekent het ‘het honger gat’. De term is overgewaaid van 
over de Noordzee en staat voor de periode in het jaar dat er weinig vers groen van eigen bodem te eten is. En 
aangezien het klimaat van Engeland aardig vergelijkbaar is met dat van ons gaat dit voor ons ook op. De term 
grijpt terug op de tijd in de geschiedenis dat een leeg geoogst veld ook ècht honger betekende. Deze periode 
moest indertijd overbrugd worden met een spartaans dieet van kool, oude aardappels en geweckt fruit.
De ‘hungry gap’ strekt zich uit van januari tot mei en omvat dus een groot gedeelte van het voorjaar. Diep in 
de winter kunnen we ons nog prima redden met bijvoorbeeld boerenkool, wortelgewassen en veldsla, maar 
spoel je vooruit naar het voorjaar dan wordt het met de oogst gauw minder… 
In april raken de voorraden uit de grote koelcellen snel leeg, en komt er in de supermarkten vooral voedsel 
van ver te liggen of opgekweekt in verwarmde kassen. 
Ook voor ons op het Wasven wordt het dan steeds lastiger om onze groentepakketten in de winkel te vullen 
met zelf opgekweekte groente. We kunnen gelukkig met onze tunnelkassen het najaar wat oprekken en het 
voorjaar wat vervroegen, maar de keuze aan gewassen die het 
met beperkt zonlicht doen is wat aan de magere kant. Dus kopen 
we in deze tijd ook elders in, zo ecologisch mogelijk en groenten 
die van dichtbij komen en bij het seizoen passen. Dus geen inge-
vlogen sperzieboontjes in april….

Maaike Kruijt, Wasven-tuinder
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Even BIJ-praten: op zoek naar de Koningin
In vroegere tijden ging men er van uit dat er een 
‘baas’ moest zijn van een bijenvolk. Gemakshalve 
werd er dan ook maar een ‘koning’ benoemd. De 
werkelijkheid is anders. Een volk (oftwel ‘imme’, 
vandaar de naam ‘imker’) heeft een koningin die 
letterlijk van levensbelang is. Per dag legt zij meer 
dan tweeduizend eitjes en dat jarenlang. Na haar 
‘bruidsvlucht’ komt ze niet meer uit de kast. Verliest 
een volk haar koningin, dan komt het einde in zicht 
als er geen nieuwe koningin is.
In de bijenstal zijn we nu bezig om de koninginnen 
op te speuren. Kamer voor kamer, raam voor raam 
wordt zorgvuldig bekeken. Het zoeken vereist geduld 
en ervaring, want de koningin valt nauwelijks op. 
Ze is niet opvallend groter, alleen iets langer omdat 
ze met haar achterlijf tot in het diepst van de cellen 
moet kunnen komen. Als ze gevonden is, wordt ze 
gemerkt met een kleur. Die kleur correspondeert 
met een kalenderjaar. 
Het zoeken is dan voortaan een stuk gemakkelijker.
Jack Verhulst en Cathy Grootenboer, Wasven-imkers

De strijd tegen de varroamijt
Op een van de akkers tegenover de Was-

venboerderij staan sinds februari een aan-
tal bijenkasten langs de akkerrand. Ze staan, 

in tegenstelling tot ‘normale’ bijenkasten, op 
de grond bovenop een laag compost. Het Wasven 

doet mee aan een tweejarige proef ter bestrijding 
van de varroamijt. De Latijnse naam van deze mijt is 
– heel toepasselijk – ‘Varroa destructor’. De varroa-
mijt is een parasiet die op verschillende insecten 
voorkomt, maar zich alleen kan voortplanten op het 
broed van honingbijen. Een varroawijfje dringt een 
broedcel binnen en legt haar eitjes tegen de wand 
van de cel. Uit de aangetaste broedcellen komen mis-
vormde bijen, bijvoorbeeld met afwijkingen aan de 
poten, vleugelstompjes of een verkort achterlijf. Hier-
door wordt het bijenvolk zó verzwakt dat het meestal 
binnen drie jaar te gronde gaat. Een hoop ellende 
dus. Een natuurlijke vijand van de varroamijt is de 
bodemroofmijt (‘Stratiolaelaps scimitus’). Die leeft in 
de bovenste grondlaag tot 4 cm diep en kan zich snel 
door en over de bodem bewegen. Hij voelt zich thuis 
in vochtige grond. Op verschillende plaatsen in Ne-

derland en Belgie staan proefopstellingen die onder 
leiding staan van Gentenaar Geert Steelant. Nadat 
we de grond startklaar hebben gemaakt, is er een 
frame-werk gemaakt met compost en zijn de eerste 
verschillende typen bijenkasten met bijen geplaatst. 
Wat later in de proef worden de bodemroofmijten 
toegevoegd die op een natuurlijke manier, dus zonder 
bestrijdingsmiddelen, de varroamijten moeten gaan 
bestrijden. Op deze plek testen we gedurende twee 
jaar of de druk van de varroamijten ook vermindert. 
De uitkomsten vergelijken we met de kasten in onze 
eigen bijenstal die behandeld worden met mieren-
zuur en oxaalvloeistof. 
Zo blijven we op het 
Wasven steeds op 
zoek naar natuurlijke 
manieren om de bijen 
te helpen en om ons 
landschap levend te 
houden. Nu nog op 
zoek naar natuurlijke 
vijanden van de wesp 
en de hoornaar…

Wasven Winter Wonderland fotowedstrijd
In de vorige editie maakten we bekend wie de foto-
wedstrijd gewonnen had. Een aantal van de ingezon-
den foto’s was ook in het wijkblad opgenomen. 
Wil je nog even 
terugkijken naar 
die bijzondere 
winterweek in 
februari? Alle 
prachtige foto’s 
zijn verwerkt in 
een filmpje: zoek 
op Youtube naar 
‘Wasven winter 
wonderland’.

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. Je kunt je 
via de website ook abonneren op onze nieuwsbrief.
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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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Basisdagbesteding bij het Wasven

Het Wasven is namelijk één van de locaties in Eindho-
ven waar vanaf dit jaar basisdagbesteding mogelijk is. 
Dit is een laagdrempelige vorm van dagbesteding voor 
mensen met een zorgvraag. In ons geval voor mensen 
met groene vingers die het fijn vinden om buiten bezig 
te zijn. Samen met andere deelnemers en vrijwilligers, 
onder deskundige leiding van onze tuinder Maaike. 

En je wordt bijgestaan door een van onze zorgcoaches.
Ervaring is niet nodig, wel goede zin en mee willen 
doen. De werkzaamheden in de tuinderij zijn divers 
en ieder seizoen weer anders. Van zaaien, wieden en 
composteren tot oogsten en verwerken van groenten, 
graan en kruiden. En van het snoeien en opbinden 
van struiken, rillen en heggen tot het vegen, maaien 
en schoffelen van akkerranden, erf en hooiland en het 
monitoren van bijen en vlinders. We werken samen in 
onze moestuinen, kassen en op de akkers.

De basisdagbesteding is vooral bedoeld voor mensen 
die structuur nodig hebben, die sociale contacten en 
ritme willen opbouwen en daarbij lekker zinvol bezig 
willen zijn. Je werkt mee aan lokaal en gezond voedsel 
en aan het verbeteren van de biodiversiteit in onze 
natuur. Je doet nieuwe ervaringen op en je blijft lekker 
in beweging.

Er is geen indicatie vanuit de gemeente Eindhoven 
nodig, wel een advies of doorverwijzing via WIJeind-
hoven, Buurt in Bloei of een re-integratiedeskundige. 
Voor Tongelre zijn dat verbinder Remco van Steenhoven 
(remkovansteenoven@wijeindhoven.nl) en generalist 
Eric van Horen (ericvanhoren@wijeindhoven.nl). Zij 
kunnen helpen bij het vinden van een passende basis-
dagbesteding.

Basisdagbesteding op het Wasven is mogelijk op woens-
dag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur. Later in het seizoen zal 
dit worden uitgebreid naar alle werkdagen. Interesse? 
Kom eens langs en draai een dagje mee. Je kunt contact 
opnemen met onze zorgcoaches via 040-7870709 en 
zorg@wasven.nl. 

De lente is in aantocht, de plantjes ontkiemen en het werk in de tuin 
en op de akkers neemt toe. Onze tuinder is met de vrijwilligers en 
deelnemers alweer volop aan de slag. En sinds dit jaar is het voor 
meer mensen mogelijk om mee te doen in het groen.
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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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gezond en Wel
De relatie tussen rugpijn, urine incontinentie en 
ademproblemen
Wist jij dat rugpijn kan leiden 
tot urine incontinentie en 
andersom? 
Niet alleen zijn deze 2 kwalen 
met elkaar geassocieerd 
maar ook ademproblemen 
zijn gerelateerd aan rugpijn 
en urine incontinentie. Dit 
geldt voor alle leeftijden en 
voor mannen en vrouwen. 
Als mensen pijn ervaren, 
verandert hun houding- en 
bewegingspatroon. Vaak zie je 
dat ook wel, iemand gaat bijvoorbeeld een beetje mank 
lopen bij pijn aan de knie. Maar het is niet altijd zo dui-
delijk zichtbaar. Uit veel onderzoek weten we dat bij een 
groot aantal mensen met rugpijn, de motorische con-
trole van o.a. hun rompspieren verandert. Motorische 
controle is dat de juiste spieren op het juiste moment 
de juiste hoeveelheid kracht geven om de beweging te 
maken.  De rompspieren die daar voor nodig zijn, zijn de 
bekkenbodemspieren, het middenrif of diafragma (onze 
ademspier) en de (diepgelegen) dwarse buikspieren en 
diepe rugspieren. De bekkenbodemspieren zorgen er 
o.a. voor dat we urine en ontlasting op kunnen houden.  
Daarnaast dragen de bekkenbodemspieren onze buikor-
ganen. Wanneer in 1 van deze spieren het spanningspa-
troon verandert (te veel spanning, te weinig spanning, 
veranderde coördinatie), heeft dat ook invloed op de 
steun die gegeven wordt aan de rug en het bekken. Er 
kunnen dan pijnklachten ontstaan. 

Invloed ademhaling
Tijdens een efficiënte 
ademhaling komt het mid-
denrif tijdens de inademing 
naar beneden. Daarbij 
drukt het middenrif de 
buikorganen naar bene-
den. Hierdoor komt ook de 
bekkenbodem iets naar be-
neden. Tijdens uitademing 
veert alles weer terug naar 
de oorspronkelijke positie, 

naar boven. Bij een inefficiënte ademhaling is deze “golf 
beweging” niet aanwezig waardoor de spanning in de 
buik, de rug en in de bekkenbodem verandert. Juist 
deze veranderende spanning kan voor verschillende 
soorten klachten zorgen. Denk hierbij aan niet goed 
kunnen doorademen, pijn in het bekkengebied, pijn 
in de (onder)rug, vaak moeten plassen, ook `s nachts, 
urine incontinentie bijvoorbeeld bij hoesten of niezen, 
obstipatie, niet lang achter elkaar kunnen zitten enz. 
De ademhaling kan veranderen bij angst, spanning, 
(chronische) stress, negatieve gedachten enz. Bij pijn en 
vermoeidheid is er veelal sprake van hogere spierspan-
ning en daardoor vaak ook een gespannen ademhaling. 
De gespannen ademhaling geeft op zijn beurt weer 
hoge spierspanning (en meer pijn). Maar ook bijvoor-
beeld door een verkeerde zithouding, als de schouders 
te hoog worden opgetrokken, of als de bovenrug te veel 
gebogen wordt, dan verandert de ademhaling. Ook als 
de buik steeds ingetrokken wordt gaan we hoger, sneller 
en oppervlakkiger ademen. Het middenrif daalt dan niet 
bij inademing en is er vrijwel geen golfbeweging van de 
ademhaling in de romp waarneembaar. Hierdoor wordt 
de spanning in de romp groter. 

Behandeling
Het lijkt logisch om bij 1 van de symptomen, rugpijn, 
urine incontinentie, darmproblemen, ademproblemen 
of bekkenpijn, na te gaan of er op de andere terrei-
nen ook problemen zijn. Daarnaast is het van belang 
om aandacht te hebben voor zowel spierspanning 
en coördinatie, de ademhaling en het gebruik van de 
bekkenbodemspieren. Een gezonde houding kenmerkt 
zich door efficiënt spiergebruik en daarmee een goede 
balans tijdens bewegen. Door bepaalde oefeningen te 
doen die er op gericht zijn om je bewust te maken van 
de verstoorde spanning, leer je om de spanning weer te 
normaliseren. De klachten zullen dan kunnen vermin-
deren. 

Praktijk Marja Boerefijn 
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo)
0402813463 0644109579 
marja@cesar-tongelre.nl www.cesar-tongerle.nl 
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Een goed montuur
is niet altijd duur!

Bij ons vindt u:
Monturen in alle prijsklassen

Contactlenzen.
Diverse cadeau-artikelen zoals:

Loepen, Leesglazen, Verrekijkers,
Thermo-/Hygro-/Barometers, etc.

Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Eventueel vrijdagavond (koopavond) op afspraak!

Tongelresestraat 201, 5613 DG Eindhoven
Telefoon: 040-244 55 93

Email: info@opticien-brackel.nl
www.opticienbrackel.nl

tel: 06-10150651 
tel: 040-2820544 

Orteliusweg 14 
Eindhoven 
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Kinder-manueeltherapie

Als een baby steeds naar dezelfde kant kijkt, noemen we dat 
een voorkeurshouding. Soms is deze voorkeurshouding zo erg 
dat naar de andere kant kijken helemaal niet gaat. Soms lukt 
het wel, maar heel moeizaam.
De oorsprong van een voorkeurshouding is veelzijdig, maar 
meestal is de oorzaak onvoldoende spiergevoel en/of een 
bewegingsbeperking in een van de hoge nekgewrichten. Bij 
volwassenen zouden we spreken van een ‘stijve nek’. 
Doordat een baby nog niet weet dat hij naar beide zijden kan 
omkijken, probeert deze zoveel mogelijk de pijnlijke zijde te 
vermijden. 
Meestal ontstaat een dergelijke bewegingsbeperking door een 
snelle of juist heel langzame of gecompliceerde passage door 
het bekken tijdens de geboorte. Veel baby’s laten hun ‘onwel 
gevoel’ merken door te huilen of te kreunen. Maar er zijn ook 
baby’s die niet huilen; zij ervaren het scheef liggen als prettige 
houding.

Een voorkeurshouding is onwenselijk omdat het de ontwikke-
ling van de motoriek remt bij het opgroeiende kind. Je krijgt 
het advies je kindje te stimuleren naar de niet-voorkeurskant 
te kijken. Dat doe je keurig, maar toch kijkt hij niet om. Dan 
is het zinvol om je baby/kind te laten onderzoeken door een 
kinder-manueeltherapeut. 

Als kinderen die als baby een voorkeurshouding hadden, niet 
behandeld zijn, kunnen onderstaande klachten zich op latere 
leeftijd voordoen.
• Over de schouder kijken kan links en rechts niet even ver
• Kind wil niet (goed) kruipen
• Grove en fijne motoriek ontwikkelen matig
• Evenwichtsproblemen
• Veel struikelen om niets
• Vertraagde spraak-/taalontwikkelingen
• Schoolhoofdpijn
• Slechte concentratie
• Snel een opdracht vergeten
• Teruglopende leerprestaties
• Prikkelbaar en/of moe

De kinder-manueeltherapeut onderzoekt het kind en bekijkt 
of er bewegingsbeperkingen van een gewricht zijn. Als die 
gevonden worden, worden ze opgeheven door milde technie-
ken aan het gewricht. Bij kinderen wordt niet gemanipuleerd 
(‘kraken’ in de volksmond)! Omdat de bouw van de gewrichten 
nog niet is zoals bij een volwassene, wordt deze techniek niet 
toegepast.
De beweeglijkheid van het gewricht is na de behandeling 
hersteld, de pijn neemt sneller af en het oefenen gaat opeens 
veel beter.

 Onze kinder-manueeltherapeut Jitka Beekhuizen is aange-
sloten bij de EWMM, de European Workgroup for Manual 
Medicine, een door KNGF goedgekeurde werkgroep en tevens 
register voor Kinder-manueeltherapeuten.
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een afspraak 
maken voor behandeling, dan kunt u contact opnemen met 
onze praktijk op telefoonnummer 040 – 281 43 17 of stuur een 
e-mail naar info@fystiotherapietongelre.nl.

De manuele therapie voor volwassenen is algemeen bekend. Minder bekend is manuele therapie 
bij kinderen. Net als volwassenen kunnen ook kinderen een bewegingsbeperking van een gewricht 
ondervinden.
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L I N K E R V L E U G E L S O G I D N I
A D E V A O I V G G S E R E I O I R D O
H I H T A U N N O N O E V D E N R I E P
S N C T M C I D IJ O D C I A E R A N E A
T E A K W R H R E L R E E W R T P K L H
N R L I E E G T E R H W U N S I R L K C
E E A T H C E V E G T A A R T S E I A S
M B R A K E S D I R N E O A E R D E N N
E O B L B A T Z E E B D K I R E I D R E
S R A I G I E W B M A A V E A D K S Y D
U P V E R W E Z E N L IJ K E N E E S M D
M T R K F K N O L L D IJ R S G E N L S E
A I G A S S T E L N K R U I S I N G IJ W
S U L C Y C E H A V E N C O M P L E X K

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN GEBOUW

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 April 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 ’Tijgerlelie’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

H. Muselaars, ‘t Hofke 23

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

 Pagelaan woordzoeker 
April 2021

ACHTERBAKS GASSTEL KIJKER REEKS
AFWEZIGHEID GASVELD KRIBBE SMYRNAKLEED
ALLEBEI GESTEENTE KRUISING SORTERING
AMUSEMENTSHAL GEVARIEERD LACHEN SPRAY
ANDIJVIE GRIJNS LEERPLAN STRAATGEVECHT
BENAUWEN HAVENCOMPLEX LINKERVLEUGEL TWEEDE
CYCLUS HEIIG MELKMUIL UITPROBEREN
DINER HETWELK NADORST VERWEZENLIJKEN
DRINKLIED INDIGO NECTAR                                      VLOEIBAAR
EERSTERANGS ITALIEK ONDERTEKENEN                      VOORWAARDELIJK
EGOCENTRISME KANIS PREDIKEN                                  WEDDENSCHAP
ELDERS   
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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!

Ministerlaan 2-a  |  5631 NC Eindhoven

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

www.hypotheekvanrichard.nl

RICHARD TAPPEL

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

www.onsmienevents.nl

Uw partner in evenementen!

Verhuur van:
Marktkramen

Toiletten
Dranghekken

Aggregaten
Buitenreclame


