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Omslagfoto: 
Tirza Ebben –  
winnaar van de kleurplaatwedstrijd

van de Redactie
Op zoek naar een oud wijkblad?
Waarschijnlijk speelt bij deze vraag niet 
het uiterlijk, maar de inhoud van ons 
wijkblad een belangrijke rol. Onze 
wijkgenoten hebben daarin een groot 
aandeel. Zij hebben vaak aan teksten, 
foto’s, verslagen, interviews enz. hun 
medewerking verleend. Het kan wel 
eens gebeuren dat u zelf iets in ons 
wijkblad heeft laten plaatsen of dat u 
een interessant artikel van een ander 
heeft gelezen dat voor u het bewaren 
waard was, maar het betreffende 
wijkblad is zoek! 

Bent u op zoek naar een oud wijkblad 
waar die voor u zo interessante 
reportage, dat bijzondere interview, een 
door u geschreven wisselpen of die 
mooie natuurfoto’s in staan, dan moet u 
nu even opletten. Rond ’t Hofke gaat 
haar archief opruimen en heeft nog van 
bijna 25 jaargangen exemplaren liggen. 
Als u geïnteresseerd bent, dan vindt u 
op pag. 26 informatie over hoe één en 
ander in zijn werk gaat!

In het Eindhovens Dagblad werd op 26 
maart een fotowedstrijd uitgeschreven: 
“Wijk in de picture”. Met deze fotowed-
strijd wil de gemeente Eindhoven 
stadgenoten uitdagen bijzondere 
plekken, mensen, gebeurtenissen, 
gebouwen en situaties in hun stadsdeel 
te fotograferen. De negen beste foto’s 
uit onze wijk worden van 23 april tot en 
met 9 mei in Tongelre geëxposeerd. 
Natuurlijk krijgen zij ook een ereplaats 
in ons wijkblad. Wij zien maandelijks 
dat wij goede fotografen in Tongelre 
hebben, dus wij zijn benieuwd.

De afgelopen maanden heeft u in de 
rubriek “Momenten met Hart, Ziel en 
Handen” niet de gebruikelijke soort 
tekst kunnen lezen, u weet de oorzaak, 
Wim stopte er mee. Wij vreesden voor 
het voortbestaan van deze bijzondere 
rubriek. Gelukkig kunnen wij u nu 
mededelen dat dominee Tjalling 
Huisman bereid is regelmatig een 
toepasselijke tekst te schrijven. Wij 
wensen hem veel succes!

Veel leesplezier!
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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

Aleks Veldhoen - Citroenvlinder
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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.

Jeugd
Hoek

Houd je ook zo van knutselen? 
Vind je het leuk om een mooie kaart voor een ander  
te maken? Dan is dit voor jou een leuk idee. 
Veel knutselplezier! 

Wat heb je nodig:
• Twee wc rollen
• Een stuk dik papier of karton van ongeveer A4 formaat
• Twee kleuren verf
• Kwast 
• Schaar
• Lijm

Stappen:
1)  Knip de 2 wc rollen met een schaar voorzichtig doormid-

den. Het is handig eerst een klein knipje te maken en de 
schaar daar doorheen te steken. Je kunt de wc rol dan 
verder open knippen. Het is niet erg als de wc rol plat 
wordt van het knippen.

2)  Knip alle stukjes wc rol nog een keer doormidden, zodat 
je in totaal 8 stukjes krijgt. Je mag zelf weten hoeveel 
stukjes je gebruikt om de bloem te maken, wij nemen 
alle 8 stukjes.Knip de randjes bij als er wat haakjes aan-
zitten van het doorknippen.

3)  Verf de stukjes wc rol in één of twee mooie kleuren.
4)  Als de verf droog is, duw dan alle stukjes ongeveer even 

plat.
5)  Pak een stuk dik papier of karton met een mooie kleur. 

Leg de stukjes wc rol er één voor één op in een mooie 
cirkel. Doe daarna lijm op de onderkant van alle stukjes 
en plak ze op het papier.

6)  Je kunt de bloem versieren door bijvoorbeeld een bloem-
stengel op het papier te tekenen met stiften, potloden, 
of met verf. De bloem is af!

Uitslag prijsvraag april:
Eline en Tirza Ebben hebben afgelopen maand flink 
gepuzzeld en gekleurd en daarmee de prijs gewonnen. 
Gefeliciteerd dames! Ans Verheijen neemt contact met 
jullie op om de prijs te kunnen overhandigen. 

Antwoorden vragen vorig blad:
Vraag 1: Hoe oud wordt de koning dit jaar? 54 jaar  
Vraag 2: Op welke dag was het eerder Koninginnedag?  
30 april  
Vraag 3: Sinds wanneer is rood-wit-blauw de driekleur 
van Nederland? 1596 
Vraag 4: Waar komt de tompoes oorspronkelijk vandaan? 
Frankrijk  
Vraag 5: Hoe heet de oudste dochter van Willem-Alexan-
der? Amalia  
Vraag 6: Uit hoeveel coupletten bestaat het volkslied, het 
Wilhelmus? 16 
Vraag 7: Hoe heette de eerste koning van Nederland? Willem I 
Vraag 8: Wat staat er niet op het Nederlandse wapen-
schild? Hart   
 

Vogelrijmelarij

De Houtduif
Elke houtduif van heel hoog tot laag

en dat is onomstreden
worstelt altijd met de vraag

ben ik wel uit het goede hout gesneden?

Door Huub Sanders †
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de wisselpen door
Lucas Vogels

Maandelijkse rubriek die wordt geschreven door iemand die 
betrokken is bij Oud-Tongelre. Aan het eind van het verhaal wordt 

bekendgemaakt aan wie  men de pen doorgeeft. Men is vrij om 
een verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

Aan de tijd hier in Tongelre heb ik enorm goeie herinne-
ringen. In de zomer buiten hangen met mijn broer en de 
jongens en meisjes uit de wijk, met vrienden ‘Kickass’ 
opnemen (onze versie van MTV’s Jackass), het programma 
waarin een groep vrienden bizarre en vaak pijnlijke stunts 
uitvoerde. Wij voerden ‘stunts’ uit zoals met een flinke 
vaart op je skates in de bosjes springen, in een grijze bak 
gaan zitten en die dan door iemand om laten duwen of 
elkaar zomaar een pets geven in het gezicht. Dat was toen 
spannend en ‘vet’. Of later, toen ik een jaar of dertien/veer-
tien was, maakte ik samen met mijn broer altijd filmpjes. 
We verzonnen korte verhalen en verfilmden ze. Hij achter 
de camera en ik ervoor. Ze speelden zich altijd af in en rond-
om het huis. De bekende gangetjes kwamen ieder filmpje 
wel weer in beeld. Mooi om terug te zien altijd. Erg veel 
mooie herinneringen dus aan mijn jeugd in ’t Hofke. Ik ben 
blij dat ik weer terug ben.

Naast bezig zijn met de filmpjes en met Kickass, was ik altijd 
aan het tekenen. Vanaf jongs af aan ben ik gepassioneerd 
bezig met het maken van tekeningen. Ik tekende altijd en 
overal. Op de basisschool maakte ik samen met een vriend 
strips en portretten voor de schoolkrant en op de middel-
bare school observeerde ik tijdens de lessen de docenten 
en legde ze vast op papier. Over mijn studiekeuze hoefde ik 
ook niet lang na te denken. Ik studeerde in 2017 af als illus-
trator aan de kunstacademie Sint Joost in Breda en begon 
samen met een goede vriend, die animatie studeerde, een 
onderneming. We maakten samen illustraties en animaties 
in opdracht voor bedrijven en particulieren. Vorige zomer 
kwamen we tot de conclusie dat het samenwerken toch 
niet zo lekker liep en gingen we allebei onze eigen weg. Hij 
als animator en ik als illustrator. 

Ik teken alles wat mij bezighoudt. Bijvoorbeeld als ik op 
vakantie ga, het liefst naar grote en drukke steden, kijk ik 
heel de tijd om me heen naar wat mij interessant lijkt om 
te tekenen als ik weer thuis ben. Dat kunnen palmbomen, 
metrostations, mensen of hotels zijn. Van alles. In mijn 
hoofd ben ik al bezig met het maken van de tekening. Ik film 
mensen en gebouwen die ik tegenkom op straat en bekijk 
later welke beelden bruikbaar zijn voor mijn volgende 
illustratie. Dit beeld bijvoorbeeld. Vorige zomer was ik met 

Mijn naam is Lucas Vogels. Eind januari ben ik met mijn vriendin Dionne in de Monarchstraat komen 
wonen. Een bekende wijk voor mij, ‘t Hofke. Ik heb hier namelijk dertien jaar gewoond met mijn ou-
ders en mijn broer, een paar straten verderop. Ik was negen toen ik hier kwam wonen en ben hier dus 
voor een groot deel opgegroeid.

Dionne in Nice en kwam ik deze omhooglopende straat met 
de prachtig gekleurde gebouwen tegen en was erg onder 
de indruk. Het kwam ook goed uit, want ik zocht namelijk 
nog een decor voor het beeld wat ik de gehele vakantie al 
in mijn hoofd had. Het voelde een beetje dubbel; ieder-
een droeg een mondkapje en je kwam zonder, wat ik toen 
nog gek vond, geen enkele supermarkt of kledingwinkel 
binnen. Verder was er niet veel te merken van de corona-
maatregelen. Alles was open: winkels, restaurants, noem 
maar op. En ook de stranden en terrassen waren helemaal 
gevuld met mensen. Het had iets aparts. Het voelde als een 
normale zomervakantie, maar toch had je het gevoel dat er 
wat vreemds aan de hand was. Dat kwam met name door 
die kapjes. Hier wilde ik wat mee doen. Ik wilde in dit beeld 
een prettig zomergevoel creëren in combinatie met iets 
onheilspellends.

Naast tekenen is film een grote passie van mij. Als ik een 
film heb gezien die ik goed vind blijft het me bezighouden. 
Wat ik dan ook graag teken naast mensen in steden is 
karakters uit mijn favoriete films. Ik had een tijd geleden zin 
om filmposters te maken met als onderwerp een bepaald 
decennium in film. Ik begon met het maken van de jaren 
90, voor mij een zeer belangrijke periode uit de filmge-
schiedenis. De beste films komen uit de 90s zoals: Se7en, 
Toy Story, Heat, The Silence of the Lambs, Fight Club, Pulp 
Fiction, Speed, Jackie Brown, Terminator 2, ga zo maar 
door. Toen ik de jaren 90 collage af had volgden de zero’s 
en de jaren 10 van deze eeuw. In de hele reeks mocht maar 
één keer dezelfde acteur/actrice voorkomen en uit ieder 
jaar uit die periode moest ik een film kiezen. Tien films dus 
per collage. Dat waren twee regels die ik mezelf oplegde. 
Het maakte het leuk om keuzes te maken tussen films die 
ik er eigenlijk allemaal wel in wilde hebben. Ik heb nu al zin 
om de jaren 70 en 80 aan te pakken met Taxi Driver, Scarfa-
ce en The Deer Hunter bijvoorbeeld. 

Buiten dit vrije werk wat ik voor mezelf maak, maak ik ook 
werk in opdracht. Wil je een mooie illustratie voor jezelf of 
om aan iemand geven als cadeau, bijvoorbeeld een plaat 
van jezelf met je partner, ouders, kind of een portret van 
je huisdier? Ik teken alles. Als je geïnteresseerd bent in wat 
voor werk ik verder nog heb gemaakt, neem gerust een 
kijkje op www.lucasvogels.com of op lucas.vogels, mijn 
Instagram-pagina. 

Ik hoop dat jullie het leuk vinden om wat over mij en mijn 
passie/werk te weten te komen. Zelf heb ik in ieder geval 
veel plezier beleefd aan het schrijven van dit stuk. Voor de 
Wisselpen van volgende maand geef ik de pen door aan 
een andere bewoner van ’t Hofke, collega illustrator/gra-
fisch ontwerper Nieki van Diepen.

De Franse stad Nice, zomer 2020.

De zero’s filmcollage: 2000 t/m 2009 in film.6
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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

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

In gesprek met Odette Beekmans  
van MINT makelaars 

Anke heeft op het gebied van de makelaardij al ruime 
ervaring. Na rijp beraad besloten ze samen een makelaars-
kantoor te beginnen. Odette houdt zich op dit moment 
bezig met vooral het administratieve werk en pikt tijdens 
de diverse bezichtigingen al de nodige kennis op. Al vele 
jaren woont ze met plezier in Tongelre en vindt het fijn om 
dit stadsdeel als werkgebied te hebben. Om naamsbekend-
heid te krijgen worden flyers rondgebracht. Odette vertelt 
ons hoe zij en Anke op de naam MINT zijn gekomen. Mint 
heeft een frisse smaak en zij hebben een frisse kijk op de 
huizenmarkt. Bij Anke en Odette staan persoonlijkheid en 

eerlijkheid hoog in het vaandel. Ze hanteren vaste tarieven, 
dat geeft duidelijkheid, deze staan op de website. De start is 
al goed: MINT heeft momenteel een bungalow in Tongelre 
in de verkoop. Tijdens ons gesprek is wel duidelijk gewor-
den dat Odette en Anke enorm veel zin hebben in hun 
nieuwe werk. Wij wensen hen heel veel succes.
Zij zijn telefonisch te bereiken op nr. 040 760 2121;                                                                                                                                            
per mail op info@mintmakelaars.nl of 
website: www.mintmakelaars.nl                                                                                                                                               
                                                                                                                                       
Ans en Sjaak Verheijen

Op een zomerse dag in maart hadden we een gesprek met Odette Beekmans onder de eeu-
wenoude plataan bij het Wasven. Odette is momenteel bezig met een studie tot makelaar. Ze is 
opgeleid als fotograaf en dit vak beoefent ze al 20 jaar. Door de coronacrisis kreeg Odette minder 
opdrachten en dat was voor haar aanleiding om uit te kijken naar ander werk. Een ontmoeting 
met Anke Rombouts, op dat moment werkzaam bij een makelaarskantoor in Tilburg, maakte haar 
enthousiast voor de makelaardij. Dezelfde visie en onderscheidend vermogen maakten dat ze 
meteen een klik hadden. De dames denken dat er markt is voor een vrouwelijk makelaarskantoor 
die echt de tijd voor je neemt. Ze doen dit echt als team, iedere woning begeleiden ze samen van 
start tot verkoop. 
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Tongelrese
Natuurwijzer
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De poel als ecotoop
In vroeger tijden lagen in weides drinkpoelen voor het 
vee. Die poelen waren ecotopen op zich. Zo`n klein 
watertje trok allerlei leven aan, zoals libellensoorten, 
watertorren en andere waterinsecten. Ook allerlei am-
fibieënsoorten kwamen erop af om zich in het voorjaar 
voort te planten. Niet alleen het vee dronk daar uit die 
poelen, ook in het wild levende dieren en vogels.

Met de intrede van de snuitpomp, waar koeien van 
konden drinken, en de ruilverkavelingen, werden veel 
drinkpoelen helaas dichtgeschoven. Voor de boer was 
het verloren landbouwgrond. Wat ook daarmee verloren 
ging, was de biodiversiteit van de drinkpoel. 

Gelukkig zijn er in de jaren 90 en daarna in Brabant hon-
derden nieuwe poelen gegraven om dit soort ecotopen 
weer nieuw leven in te blazen. Eindhoven zelf heeft er al 
zo`n 120. En met succes!

Gewone pad

Alpenwatersalamander man

Veel amfibieën maken er gebruik van, om te zorgen voor 
hun nageslacht. Allerlei insecten en andere organismen 
zijn blij met deze nieuwe poelen.

Alle basisscholen een poel.
Een poel heeft ook beheer nodig, anders groeit deze 
helemaal dicht, of met wilgen, of met riet of andere 
moerasplanten. Vroeger graasden de koeien of ander 
vee zo`n poel grotendeels kaal, maar daar moet de mens 
nu voor zorgen. Vele vrijwilligers, leerlingen van de basis-
scholen die een poel hebben geadopteerd, maar ook 
professionele bedrijven voeren deze werkzaamheden uit.
In Tongelre hebben alle basisscholen een poel in adoptie 
en gaan jaarlijks de kinderen lekker aan de slag bij hun 
poel. Snoeien, zagen en van alles ontdekken en leren

Aan de slag met de natuurvrijwilligers

Vele handen…..
Ook onze vrijwilligers hebben laatst gewerkt aan een 
paar poelen in de Karpen. Daar is van drie poelen het 
biotoop vergroot. Dat wil zeggen, het draadhekwerk is 
verplaatst om een groter stuk struweel rond de poel te 
krijgen. Er zijn verschillende struiken ingeplant zodat het 
uiteindelijk dicht groeit en bescherming geeft.

Bij een vierde poel gelegen tegen de Dommel, hebben 
we nog net voordat het groeiseizoen begon, een zeer 
grote hoeveelheid wilgentakken verlegd. Deze lagen 
rond de poel lijkend op een groot nest.  De vegetatie die 
er onder zit, zou in zijn geheel gaan verstikken als we 
het zouden laten en dat zou jammer zijn. Onze natuur-
vrijwilligers hebben er drie takkenrillen van gemaakt, 
een flinke klus, maar vele handen maken het werk een 
stuk makkelijker en het is ook nog eens gezellig! Het is 
een flinke takkenhoop, waar vogels en kleine zoogdieren 
veiligheid en nestgelegenheid kunnen vinden. 

Zo kan eindelijk de nieuwe lente beginnen voor  
de poelen in de Karpen.

Kees van GrevenbroekPoeijersstraat 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
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Aan kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar (Even aan je ouders vragen voor toestemming)

Lieve kids,

Eindelijk mag je dan weer naar school.
Lieve kinderen, hoe moeilijk de weg ook is die we moeten be-
wandelen, het heeft mij op een leuk idee gebracht. Ik ben be-
gonnen aan een nieuw mozaïek met als thema ‘The Challenge 
2020-2021 respect’. Zie de tekening. Het mozaïek wil ik als het 
klaar is overhandigen aan Diederik Gommers en zijn collega’s. 
Een zeer belangrijke dokter die ons op een heel prettige wijze 
op de hoogte brengt van het wel en wee van de coronacrisis.  

Ik zou aan jullie willen vragen of jullie mee willen doen om de 
tekening ‘The Challenge’, in te kleuren. Uit respect en bewonder-
ing voor alle mensen in de ziekenhuizen. Wat zou het leuk zijn 
om het mozaïek en de tekeningen samen, als het kan, 
te overhandigen aan dr. Gommers.

Ik heb natuurlijk ook een reden om mezelf bezig te houden. 
Gezondheid is het allerbelangrijkste. Jammer genoeg ben ik 
dat niet, maar om nu op een bank of stoel te gaan zitten, is 
niks voor mij. Vraag aan je ouders of je mee mag doen en de 
tekening uit te printen op A4 formaat. Als hij mooi ingekleurd 
is stuur hem dan naar Urkhovenseweg 318. Samen deze chal-
lenge aangaan is een mooie verbinding tussen jong en oud. 
Doe je mee?
Zie de pagina hiernaast.

Na de bekendmaking neem ik contact met jullie op. Ik weet ze-
ker dat dokter Gommers het heel leuk zal vinden. En wie weet 
mogen we ze gezamenlijk overhandigen. Dat zou mooi zijn.

Lieve groetjes, Oma Franzani

In deze moeilijke tijd zijn we verplicht thuis te blijven en onszelf te vermaken. Even is leuk, maar op 
een gegeven moment wil je ook weer naar school. Je mist je vriendjes. Je mist eigenlijk alles wat met 
school te maken heeft. 
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Gemeentelijk zonnepanelenproject De Groene Zone 
verlengd tot april 2022

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:
collectanten gezocht in EINDHOVEN!

Zonnepanelenproject De Groene Zone, gestart in 2018, gaat 
langer door. Het oorspronkelijke doel was om in drie jaar 
tijd 6000 woningen te voorzien van zonnepanelen. Omdat 
er nog plekken vrij zijn en er steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van de regeling, is het project met één jaar verlengd. 
Onlangs werd de 3000e installatie geplaatst in Eindhoven.

“De Groene Zone biedt alle woningeigenaren veel gemak 
om hun woning te verduurzamen met zonnepanelen. 
Mensen kunnen gebruik maken van de lening tegen een 
lage rente. Voor mensen die zelf geen tijd of kennis hebben, 
is dit project een uitkomst. Mooi om te zien dat daar steeds 
meer gebruik van wordt gemaakt en dat we het project 
met een jaar kunnen verlengen”, aldus Maarten Pieters, 
wethouder Duurzame Ontwikkeling in Waalre.

Vanaf de eerste maand besparen
Met panelen van De Groene Zone leen je geld tegen een lage 
rente van 1,35% om zonnepanelen te plaatsen. Het contract 
sluit je af met de gemeente. Al vanaf de eerste maand heb 
je financieel voordeel: de aflossing van de lening is namelijk 
lager dan je huidige elektriciteitsrekening. Daarnaast word je 
als deelnemer volledig ontzorgd. De leverancier is al geselec-
teerd en het uitzoekwerk wordt uit handen genomen. Twaalf 
gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant namen het initiatief 
voor deze aantrekkelijke regeling.

Beperkt aantal plekken per gemeente
Op www.degroenezone.nl is per gemeente te zien hoeveel 
plekken er nog beschikbaar zijn. Drie van de 12 deelnemende 
gemeenten zitten inmiddels vol. In Eindhoven, Cranendonck, 
Asten, Best, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Someren 
en Son en Breugel kun je nog meedoen. Wil je ook zonnepa-
nelen van De Groene Zone? Meld je aan via de website.

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huis-
collecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op 
zoek naar collectanten in Eindhoven. Help jij ons in de strijd 
tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen 
ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te 
collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is 
van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Ne-
derland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun 
zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet daarom doorgaan.Collecteren kost maar 
twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er 
iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenu-
wen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen 
van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor ver-
lammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland 

hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 
mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen 
het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invalide-
rende ziekte onder jonge mensen.
 
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet 
hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek 
is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan weten-
schappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
   
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren

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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Buurtzorg, 
de beste 

zorg thuis!
eindhoventongelre@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Wij zijn in uw wijk bereikbaar via:

06-1376 9131

Pers
Berichten
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Eindelijk we mogen weer.
Het was een zeer lange winter, tenminste zo ervaarden
we dat. Laten we hopen dat we het rot virus eronder 
krijgen. Maar wij kunnen weer aan een nieuw, fris 
seizoen beginnen. Ons veld is weer gereed gemaakt om 
geplant te worden. Eind april, als het weer mee zit, gaan 
de knollen weer de grond in. 

De nieuwe jonge stekjes pas eind mei na de ijsheiligen.
Ik vind het ongelofelijk dat als ik zo’n klein plantje in de 
grond stop, ik daar dan al vanaf midden juni wekelijks de 
prachtigste bloemen van snij tot aan oktober toe.
Er zijn toch weer enkele nieuwe soorten geplant en het is 
altijd weer een verrassing of ze goed aanslaan.

Zaterdag 15 mei ruimen we weer de knollen op die we 
over hebben. Dus als u zelf wat dahlia’s in uw eigen tuin 
wil planten, kom dan even langs.

Wij zijn van 10.30 uur tot 12.30 uur op de tuin, u heeft 
voor een kleine donatie prachtige bloemen in uw tuin én
u steunt onze club. Wij zien u graag op onze tuin.

Bestuur dahliaclub St. Martinus

Dahliaclub St. Martinus

Verenigingen
Aan het woord

RKVV TONGELRE – DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
Helaas is Peter, onze vaste schrijver, wegens persoonlijke omstandigheden deze keer niet in de 
gelegenheid om een mooi artikel te schrijven en hebben we dus even moeten improviseren. Peter 
had beloofd om deze keer de jeugd aan het woord te laten, maar dat houd u van ons tegoed.

Voor nu hebben we een andere belangrijke mededeling, en 
dat is dat we helaas hebben moeten besluiten de viering 
van ons 100-jarig jubileum, welke we vorig jaar al hebben 
uitgesteld, nu helemaal te moeten afblazen. De corona-
maatregelen laten het voorlopig niet toe om een groot 
feest te houden, en om een 100-jarig jubileum te vieren als 
we straks dik 101 jaar bestaan, zien wij niet als een geschik-
te optie. Natuurlijk willen we onze leden en oud-leden niet 
helemaal teleurstellen en zeker willen wij ze een gezellig 
feest niet onthouden, dus we zullen, zodra de maatregelen 
het toelaten, een grote reünie organiseren. Zodra er meer 
bekend is over de mogelijkheden, en het hoe en wanneer, 
komen we hier zeker op terug. Maar het jubileum zal ook 
weer niet helemaal ongemerkt voorbij gaan, want binnen-
kort wordt het jubileumboekje gepubliceerd, houd onze 
website goed in de gaten!

En we hebben nog meer belangrijk nieuws te melden, want 
de vereniging is groeiende; aanmeldingen bij de jongste 
jeugd blijven binnen komen, we hebben nu ook een JO7-2 
en een JO6-1; het damesteam heeft de eerste trainingen 
achter de rug (maar aanmelden mag nog steeds, voorzit-
ter@rkvvtongelre.nl); en er zijn 2 nieuwe seniorenteams 
die volgend seizoen deel willen gaan uitmaken van onze 
vereniging.

Ten gevolge van deze ledengroei kwamen we krap te zitten 
met de trainingsdoeltjes, maar dankzij de opbrengst van 
de Grote Clubactie hebben we 4 nieuwe doeltjes kunnen 
aanschaffen en daar wordt door de jeugd al volop met 
veel plezier gebruik van gemaakt. Dank aan iedereen die 
loten van onze vereniging heeft gekocht. Daarnaast zijn de 
onderhandelingen met de gemeente over de aanleg van 
het 3de veld en uitbreiding van de parkeerplaatsen in volle 
gang; hebben we 4 nieuwe bordsponsors mogen verwelko-
men; en staat onze webshop online (www.rkvvtongelre.nl/
webshop). 

Belangrijkste aandachtspunt voor nu is het vinden van 
een accommodatiemedewerker; een of meerdere perso-
nen die bereid is/zijn om op trainingsavonden en/of in de 
weekenden aanwezig te zijn om het sportpark te openen 
en sluiten, te zorgen voor materiaalonderhoud en -uitgifte, 
en het verlenen van verdere hand- en spandiensten. Schrik 
niet, dit hoeft niet fulltime, we zijn al blij als iemand op een 
trainingsavond of een dagdeel in het weekend beschikbaar 
is. Dus hebt u interesse of kent u iemand die misschien zin 
en tijd heeft ons op dit gebied te ondersteunen, laat het 
weten. Stuur een mailtje naar vrijwilligers@rkvvtongelre.nl

PS: Financiële steun is altijd nog welkom, dus steun onze 
club en koop uw sportkousen via www.rkvvtongelre.nl/
sportsokken-actie

Opgericht 1935

Oproep!
Een oproepje voor een mevrouw die zich vorig jaar bij mij 
heeft gemeld en aangaf heel graag lid te willen worden van 
onze tuin. Uiteraard waren wij daar zeer blij mee.

Ik was toen op de tuin nadat ik net ontslagen was uit het 
ziekenhuis en helaas had ik op dat moment niet de nood-
zakelijke inschrijfformulieren bij me. Ik heb haar naam en 
e-mailadres op een kladje geschreven en dat thuis (veel te 
goed) opgeborgen.

Helaas kan ik het papiertje niet meer vinden. Ik weet dat 
haar voornaam Carla is en dat ze in de Ministerlaan woont.

Als u dit leest en mijn verhaal herkent of als u weet wie zich 
bij mij heeft gemeld, dan zou ik het fijn vinden als u mij dat 
dan even laat weten.

Mijn e-mailadres: rina.hobbelen@on.nl
Tel.nr.  06-51192504.

Rina Hobbelen
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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.

Yvonne Henderson - Dreigende wolken boven de Wolvendijk

Annelies Boullart - April doet wat ie wil op het van Gogh fietspadIngrid van den Heuvel -
Eekhoorn in het Wasven

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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In Marsel’s woonruimte worden we hartelijk begroet door 
zijn vriendin Daphne met zoon Simeon op de arm. Een kind 
in een complex als dit is toch wel opmerkelijk. „Ja, maar het 
verruimt ook je blik. Simeon gaat bij zijn kameraadjes 
spelen en die komen dan ook weer hier. Op deze manier 
worden we wel steeds meer onderdeel van de omgeving”. 

Er is veel te zien in hun ‘lokaal’ dat ook dienst doet als 
slaapruimte en keuken. De slaapgelegenheid is een vide, 
tegen het plafond aan, met een trap te bereiken. Daaron-
der de keuken. Verder is de ruimte gevuld met planten, 
boeken, speelgoed en prachtige bouwwerken van lego. 
Simeon ? Ja, maar wel samen met papa. Marsel gebruikt als 
beeldend ontwerper naast lego vooral hout als bouwmate-

riaal. Daphne is afgestudeerd danseres, maar nu zelfstandig 
kok. Echter zijn vanwege corona de opdrachten weggeval-
len. Maar dat geldt voor een groot deel ook voor Marsel. 
De pandemie hakt er daarom hard in. Toch blijven ze er 
opgewekt onder.

Dan laat Marsel het stukje blauwe muur zien, dat hij 
tevoorschijn heeft getoverd. Maar het zegt Jos en mij niets. 
We kunnen ons niet herinneren of dit de oorspronkelijke 
kleur van het lokaal was, maar het lijkt ons toch onwaar-
schijnlijk. Wel kan ik me herinneren dat meneer Van 
Noorwegen in dit lokaal tussen de middag een keer per 
week Franse les gaf voor de  liefhebbers. Het boekje heb ik 
nog. La pie, de ekster, la brebis, het schaap en die eerste 
beroemde zin, ‘Papa fume une pipe’. Kijk daar kon je mee 
thuis komen. 

Dan meldt Nan zich weer. De koffie is klaar. We komen 
eraan. Marsel, Daphne en Simeon bedankt voor jullie 
gastvrijheid. 

Paul Brans & Jos Rovers
In het laatste deel een gesprek met Nan Groot Antink

Terug naar school
met Jos en Paul Deel 2

Het afdak aan het eind links, waar de kleine speelplaats was 
voor de eerste klas, is omgebouwd tot een gesloten ruimte 
die als atelier dient. 

De gebruiker, Marsel komt er net aan. Ik wijs hem op de 
geheime codes van cijfers en letters die er in onze tijd op 
geschilderd stonden. Nog uit de tijd van de oorlog, toen de 
school gevorderd was door de Engelsen. Van daaruit reden 
militaire voertuigen af en aan om voorraden naar het front 
te transporteren. Dit wekt direct Marsel’s belangstelling. 
Effe kijken of ze er nog opstaan. Maar de achterkant blijkt 
wit gekalkt, waardoor we er niet achter komen. „Jammer, 
maar ik ga zeker nog eens op onderzoek uit.

Trouwens, in onze woning heb ik onder de verflagen van 
een muur de oorspronkelijke kleuren van vroeger ontdekt, 
althans dat denk ik”. Of Jos en ik dit willen verifiëren. Via de 
voormalige gymzaal, ook omgebouwd tot woon- en 

werkruimtes, slaan we rechtsaf  de gang in. Maar net 
daarvoor, wijst Marsel ons op de deur aan de linker kant. 
„Wat zat daarachter?” Volgens mij was het de kleedruimte 
voor de gymles, daarnaast de ruimte met gymtoestellen. In 
die kleedruimte hield ook de schooltandarts haar praktijk. 
Maar volgens Jos vond dit plaats in de aangebouwde 
personeelskamer. Hoe dan ook, zo gauw haar grijze busje 
werd gesignaleerd, ging er een siddering door de school. 
Sommige leerlingen meldden zich acuut ziek. Met haar 
knotje, ronde brilletje en een weinig goeds voorspellende 
grijns, leek ze zo te zijn weg gelopen uit een horror verhaal 
van Roald Dahl. Dit uiteraard vanuit de beleving van haar 
slachtoffers. Als je na de eerste inspectie een briefje 
meekreeg met daarop de tekst, Poets je tanden 2x per dag, 
zat het er voor dat jaar weer op. Kreeg je dat briefje niet 
mee, dan moest het ergste nog komen, boren of nog erger, 
trekken. Volgens mij hebben we dit toch allemaal overleefd, 
maar zeker weten doe ik het niet.

(100 jaar Hofstraat 89)
Marsel, Daphne en Simeon

Op de achtergrond, met de witte dakrand, het atelier van Marsel   Links de trap die leidt naar de vide tegen het plafond

Zoon Simeon, mama Daphne, papa Marsel  
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nieuws van de
Scholengemeenschap

Kledingruil-cirkel

Typecursus in groep 7 en 8  
van Kindcentrum De Boog.  

“GROEN MOET JE DOEN”

Renate en Lisha hebben respectievelijk een kledingruil-cirkel en 
een boekenruil-cirkel opgezet waar je je voor in kunt schrijven. 

Hoe het werkt:
Er lopen 2 routes door Eindhoven die beide beginnen in 
deze wijk (Kluizenaarstraat). De boeken en kleding ‘reizen’ 
in tassen door de stad. Als deelnemer ontvang je ongeveer 
om de 2 weken een tas waar je alles uit mag halen wat je 
leuk vind en die je vervolgens aan mag vullen met items 
waar je zelf op uitgekeken bent. Daarna breng je dan de tas 
naar de volgende deelneemster in de route. Iedereen is met 
elkaar verbonden door een gezamelijke app en/of Facebook 
community groep. 

Dit is niet alleen ontzettend handig en leuk maar ook 
belangrijk qua duurzaamheid en bovendien zorgt het ook 

meteen voor meer verbondenheid in de wijk. 

Contact maken met je buren is vooral in deze schrale tijden 
o zo belangrijk. 

Dit duurzaam initiatief is onderdeel van een landelijk net-
werk. Inmiddels zijn er al 167 kettingen in heel Nederland 
met in totaal al meer dan 5000 deelnemers. 

En in Eindhoven zijn zelfs niet alleen een Kleding-tas en 
Boeken-tas, maar ook een Verwen en verras-, Kinderkle-
ding-, Stoffen en fournituren-, Mannenkleding-en 
Zwangerschapskleding-tas. 

Lijkt het je leuk om mee te doen?
Inschrijven kan via www.Kettingkledingruil040.nl

Hoi allemaal,

Wij zijn Ecrin en Maja, twee leerlingen van groep 7A op 
Kindcentrum De Boog. Dit jaar leren wij blind typen met 
10 vingers. Dit doen we aan de hand van een typecursus, 
genaamd: picatypen.nl/wereldreis. De typecursus is voor 
kinderen van groep 7 en 8. 

Het is een cursus waarbij we met 10 vingers, blind leren 
typen. Iedere les wordt er aangegeven wat je moet doen. 
Om de 2 of 3 lessen moet je letters afplakken. Uiteindelijk 
zit je hele toetsenbord vol met gekleurde stickers, deze mag 
je er tijdelijk niet af halen. 

Iedere dag maken we een level van de typecursus. Dit doen 
we in de ochtend, wanneer we net de klas binnenkomen. 
Je leert in de eerste paar lessen alleen de letters, later 
komen de woorden en de zinnen. Je moet de woordjes zo 
goed mogelijk schrijven, aan het einde van het level zie je 
hoe nauwkeurig je getypt hebt. Ook zie je hoeveel aansla-
gen je per minuut hebt getypt. Om een level te halen moet 

je voldoende aanslagen per minuut hebben en een goede 
nauwkeurigheid. Als je het level niet gehaald hebt, mag je 
het herhalen. 

Aan het einde van de cursus nemen wij deel aan het examen 
en behalen we ons typediploma.

Op 6 april zijn we op SALTO-school ‘t Karregat gestart met 
het schoolbrede project “Groen moet je doen”. De leer-
krachten presenteerden een filmpje waarin ze tijdens het 
schoonmaken het liedje “Veeg” zongen op de melodie van 
“Leef”. Tijdens dit project gaan we op allerlei manieren aan 
de slag met milieu-educatie en duurzaamheid. 

Zo zullen we op 15 april een Karreveegdag houden waarin 
we de buurt een stukje schoner willen maken. Alle groepen 
zullen aan het einde van het project hun eindwerk presen-
teren. Zo zal er een insectenhotel en moestuin komen in de 
patio op onze school. En iedere klas geeft verder op eigen 
wijze vorm aan dit project. En we zijn gestart met een wed-

strijd welke klas met de grootste zonnebloem eindigt. 

Veel activiteit dus rondom de natuur en hoe we hier respect-
vol mee omgaan. We laten in de volgende editie graag zien 
hoe het was.

Wij zeggen....
Veeg, in alle gaten, hoeken
Veeg, weg met de rotzooi en rommel ja
Veeg, geen vuiltje meer te zoeken
Veeg, ja alles opgeruimd en netjes
Jajajajaja

...Wist je dat er in onze wijk twee vrouwen wonen die het initiatief hebben genomen om in Eindhoven 
een ruilcirkel op te zetten? 
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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 300 gram rosbief gesneden
-  300 gram wortelen, juliënne 

gesneden
-  300 gram knolselderij, juliënne 

gesneden (1/2 knolselderij)
- 100 gram diepvrieserwten
- 4 eetlepels mayonaise
- 10 kleine augurken
- 2 eetl. zilveruitjes
- peterselie en dragon
- mierikswortelpasta
- azijn en witte balsamicoazijn
- cayennepeper
- peper en (grof) zout
- 4 pistolets

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1  Snijd de wortelen en knolselderij in juliënne. Blancheer de wortelen en knolsel-
derij 2 minuten en de erwten 3 minuten in gezouten kokend water met een 
scheutje azijn. Spoel het meteen onder koud water en laat het GOED uitlekken.

2  Meng de knolselderij, wortels en erwten met 4 eetlepels mayonaise. Hak de 
augurkjes grof en doe ze met 2 eetlepels zilveruitjes bij de groenten. Snipper de 
peterselie en dragon fijn en voeg toe. Breng op smaak met zout, cayennepeper 
en een scheutje witte balsamicoazijn.

3  Besmeer de pistolets met boter en plakjes rosbief. Strooi er grof zout en peper 
over en doe er een lepeltje mierikswortel op. Schep er de lentesla op en serveer.

 
Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Een lekker lunchgerecht voor een mooie lentedag.
Pistolet met rosbief en lentesla

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

paulvangemert.nl

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



26 27

Op zoek naar een oud wijkblad?
Hebt u ooit de Wisselpen geschreven, hebben wij ooit 
verslag gedaan over uw bedrijf, vereniging, jubileum of 
heeft u in het verleden ooit uw bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van een uitgave van Rond ‘t Hofke maar u 
heeft die betreffende uitgave niet (meer)? Dan bieden wij 
u de oplossing. Wij gaan namelijk ons archief opruimen 
waardoor u misschien toch nog in het bezit kunt komen van 
dat ene Rond ‘t Hofke waar u al langer naar op zoek bent. 

Hoe werkt het?
Verzamel zo veel mogelijk informatie, zoals maand en jaar 
van uitgave, onderwerp, schrijver of fotograaf over de be-
treffende uitgave en mail deze naar rondhethofke@gmail.com. 
Wij gaan dan op zoek naar ’de Rond ’t Hofke’ waar u naar 
zoek bent en hopen u binnenkort te verrassen. Ook al weet 
u niet veel over de betreffende uitgave, laat het ons weten 
en we gaan op zoek.
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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 vrij-
dag 21 mei 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 10 mei 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 een aantal keren 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 leventje te gaan leiden. Luxe vinden ze echter niet, 
maar wel verrassende levenslessen, rust en liefde.

KOM 
JE 

OOK?

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week 
op donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur. 
De keuringsdagen zijn 6 en 20 mei 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.

Hallo trouwe wandelaars,

Marianne, onze vrijwilligers en ik stonden met veel 
enthousiasme in de startblokken om de gezellige wandelingen 

te organiseren maar de maatregelen dwingen ons om de 
Avondwandelvierdaagse weer af te blazen. Heel erg jammer.

We onderzoeken de mogelijkheid om in september alsnog te gaan wandelen.
Op de website zullen we routes zetten van diverse afstanden zodat jullie kunnen 

blijven oefenen.

Dus, houd de kuiten gesmeerd en hopelijk zien we elkaar in september.

Met wandelgroeten Marianne en Fransje

Invulling Oude Raadhuis mei.indd   2-3Invulling Oude Raadhuis mei.indd   2-3 14-04-2021   09:4014-04-2021   09:40
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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! 

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

Op 2 april was het zover! De keuken van Orka is geopend!
Helaas geen live bijeenkomst, maar met een feestelijk 
filmpje aan alle betrokkenen, op de website en Facebook 
willen we iedereen informeren en mee laten kijken in de 
keuken van Orka.
We zijn ontzettend dankbaar voor alle bijdragen in tijd en 
geld van iedereen (zie foto voor alle betrokkenen). We zijn 
ook heel blij met de kans deze keuken gegund te krijgen 
voor een betaalbare prijs voor Orka bij De Leeuw Groot 
keukentechniek en dat occasions uit de showroom perfect 
pasten in Orka. Dit was tevens de laatste keuken van De 
Leeuw, zij zijn in april overgenomen door een collega 
aanbieder in Diessen.

Op naar de tijd dat we weer 
kunnen koken met Cook4U, 
Taarten van Karin kunnen gaan 
bakken, Orka Ontmoet haar 
deuren weer open doet voor 
de Lunch, lunchen met de 
Wandelworkout, Stoofhappers 
die weer komen happen....
Mocht je het openingsfilmpje 
gemist hebben, kijk even op 
www.orkacentrum.nl of op 
Facebook: Activiteitencentrum 
Orka, of via Instagram ‘orka 
centrum’.

Zoals beloofd komen de Vrienden van Orka met naam 
achter de bar. Hiervoor hebben Jan Mous en Jeroen 
Hamans een geweldig logo geregeld, gesponsord door 
Gebr. Nijssen. Namens Orka: super bedankt!!

Nog geen vriend van Orka, maar wil je wel je naam bij 
dit mooie logo hebben? Wordt dan alsnog Vriend van 
Orka. Doneer (minimaal) €20,- aan Stichting Activitei-
tencentrum Orka. En je krijgt: 
•  Ten eerste natuurlijk een (nog) warme(re) band met 

Orka
•  Alle vrienden van dat jaar krijgen een naamplaatje 

achter de bar van Orka
•  Jullie krijgen het activiteitenoverzicht van Orka in je 

mailbox (indien gewenst)
•  En 1x per jaar hebben we een Vrienden van Orka 

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

Interesse: mail even naar info@orkacentrum.nl . Of 
maak je bijdrage direct over op: Stichting Activiteiten-
centrum Orka, NL58 RABO 0103 4121 66, o.v.v. 
Vrienden van Orka, [en geef meteen even je naam 
door zoals je die op het plaatje achter de bar wil]

NL doet, een initiatief van het Oranje Fonds, is dit jaar 
op 28 en 29 mei. Orka doet mee en wil de achtertuin 
aan gaan pakken, zodat we die ook voor de buurtge-
richte activiteiten in kunnen zetten. We hebben inmid-
dels een vrijwilliger die van tuinarchitectuur weet...nu 
nog van plan naar werkelijkheid! Interesse om 28 en 29 
mei een handje uit te steken in de tuin van Orka? 

Mail gerust naar info@orkacentrum.nl, dan nemen 
we zo snel mogelijk contact met je op.

Zoals vorige keer aangekondigd in dit nummer meer uit-
leg over de activiteit, maar eerst over Karin. Karin was 
vrijwilligster. Al jaren in de wijk én Karin wilde graag 
bij Orka aansluiten. Zo gezegd zo gedaan, een heerlijke 
zonnige najaarsmiddag filosoferen over het plezier en 
belang van vrijwilligerswerk en zo werd het idee voor 
de activiteit ‘Taarten van Orka’ geboren. Het idee is 
gebaseerd op het kinderprogramma Taarten van Abel. 
Een activiteit voor een kleine groep kinderen waarbij 
elk kind een taart gaat maken speciaal voor iemand die 
wel een taartje kan gebruiken.  In het kader van: geven 
is zoveel leuker en makkelijker dan ontvangen…. Karin 
heeft diezelfde zonnige middag haar man Markus al 
gestrikt voor de website en socials van Orka, heel fijn!

We moesten alleen nog even afspreken wie Karin hierin 
ging ondersteunen en back up wilde zijn. Karin had 
namelijk al ruim 10 jaar een chronische ontsteking en 
moest regelmatig onverwacht naar het ziekenhuis voor 
een operatie. Maar dat hield Karin niet tegen! Karin 
wilde er vol voor gaan, maar toen kwam er kanker bij.... 
En die kanker haalde Karin via rechts in. Karin overleed 
vorig jaar april, nu een jaar geleden. 

Enkele weken voordat Karin werd ‘ingehaald’ hebben we 
elkaar nog gesproken over ‘Taarten van Orka’ en gevraagd 
of we er ‘Taarten van Karin’ van mogen maken, ofwel 
‘Taart van Mens durf te leven en word blij van geven!’.

Lieve, dochter van Karin en Markus en  tevens jongste 
vrijwilligster van Orka, gaat de activiteit mee opzetten. 
We vermoeden dat Lieve toch erfelijk is belast met 
vrijwilligersgenen, wat een geluk voor Orka! Inmiddels 
heeft zich al een vrijwilliger aangemeld (een hele goeie 
echte bakker) die mee gaat bakken. Deze activiteit gaat 
weer een feestje worden. En nog een tip: mensen, wees 
lief voor elkaar, misschien wordt er wel een taart voor 
je gebakken binnenkort!

Hou de socials in de gaten wanneer we mogen en kun-
nen starten. De keuken is er klaar voor, wij zijn er klaar 
voor.....Let’s bake some cake! Vaart achter die Taart! 
Taarten van Karin komen er aan!

Op 2 april was het zover! De keuken van Orka is geopend!

Vrienden van Orka komen in beeld! Buitenmensen gezocht voor 28 en 
29 mei en/of de rest van het jaar!

Taarten van Karin

Foto gemaakt door Alexander van der Dussen

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. 
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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

Microneedling met de Dermapen 4 is de nummer 1 op het gebied 
van microneedling. Behandeling met de Dermapen is een effectieve 
manier om de huid in de diepte te vernieuwen en verfraaien 
zonder de opperhuid te beschadigen. De Dermapen 4 heeft veel 
voordelen ten opzichte van behandeling met de Dermaroller en de 
Laser. De huid heeft minder hersteltijd nodig en de behandeling is 
comfortabeler en nauwkeuriger.

• Acne (littekens)
• pigmentatie problemen
• Algehele huidverbetering
• Grove poriën
• Striae
• Rosacea
•  Huidveroudering (doffe huid, fi jne lijntjes, 

rimpels, huidverslapping)

Normaal 1 120.- nu voor     280.-
happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

MicroneedlingMicroneedling

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

 Speeltuin Sint Joseph  
is weer open!

Terwijl wij dit zitten te schrijven, kijken we niet verlangend  
uit naar een middagje speeltuin. Het is wel april maar we 
hebben nog volop maartse buien, het hagelt, sneeuwt, regent 
en stormt. Maar beste mensen, we weten, dat dit snel kan 
veranderen. Er komen ongetwijfeld heerlijk zonnige dagen. 

Een bezoek aan de speeltuin kan dan weer. Dat is dit jaar meer 
dan de moeite waard, want er is weer een nieuw speeltoestel 
bijgekomen. Bovendien heeft de ‘Stichting Windows to the 
World’ samen met stadsdichter Merel Morre de speeltuin 
opgefleurd. Deze stichting veilt jaarlijks kunstwerken en de 
opbrengst gaat naar een goed doel. En laat nu de speeltuin dit 
jaar de gelukkige zijn.

 
Dus Tongelrese jeugd, jullie zijn nu ongetwijfeld nieuwsgierig 
geworden. Het kan weer, trek een stevige speelbroek aan en met 
schoenen die een stootje kunnen verdragen, kunnen jullie weer 
enthousiast schommelen, glijden, klimmen, wippen enz. en volop 
genieten van een schitterende speeltuin! Voor meer informatie 
over openingstijden, entreekosten en corona maatregelen zie: 
https://sintjosephspeeltuin.nl

Wij wensen de Tongelrese jeugd fijne speeltuindagen toe.
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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: Sint Thomas  
door Tjalling Huisman

Mijn verwantschap met Thomas zit ‘m meer in een soort 
geestelijke of spirituele band. Thomas wordt ook wel 
‘ongelovige Thomas’ genoemd, en dat spreekt mij aan. Het 
is misschien een beetje vreemd voor een geestelijke, ver-
bonden aan een kerk, om verwantschap te voelen met een 
‘ongelovige Thomas’. Maar het is ook maar de vraag of het 
terecht is dat de mensheid Thomas zo is gaan noemen. 

Na zijn dood ontmoetten de andere leerlingen Jezus weer 
in levende lijve. Maar Thomas was er niet bij. Natuurlijk 
vertelden ze het aan Thomas: wij hebben de Heer gezien!
Maar Thomas zei: Alleen als ik de wonden van de spijkers 
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen; en als ik 
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.
Dat is de reden dat Thomas vaak ‘ongelovig’ wordt ge-
noemd. 

Ik vind die twijfel van Thomas juist heel aanstekelijk.
Thomas wil niet in een mooi sprookje geloven. Hij heeft 
zoveel meegemaakt met Jezus. Door al die jaren op te 
trekken met Jezus, is hij met hem verbonden geraakt. Hij is 
diep geraakt door de marteling aan het kruis, door de dood 
van Jezus. 
Stel je nou voor, dat er opeens een geestverschijning is die 
beweert Jezus te zijn. Een lookalike, een mooiweerspeler; 

kan je daar blij mee zijn? Thomas wil de echte Jezus, de 
Jezus met de wonden. Hij wil het echte leven, niet een 
sprookje.

Er is een verhaal over een andere heilige aan wie Jezus 
verschijnt. Die heilige kijkt eens nauwkeurig en komt dan al 
snel tot de conclusie: dit is Jezus niet! Dit is een lookalike, 
een mooiweerspeler, een bedrieger. Het is iemand die zich 
voordoet als. Hij mist iets belangrijks, iets wat kenmerkend 
is voor Jezus. Dat zegt hij dan ook tegen de verschijning: Jij, 
jij kunt Jezus niet zijn, want waar zijn jouw wonden?

Zo gaat het verhaal dat Jezus nog steeds door de wereld 
gaat en her en der verschijnt. Niet als perfect plaatje, als 
mooiweerspeler. Maar als een bijzondere verschijning met 
wonden. Overal waar mensen gewond zijn, daar is hij.
En Thomas? Het verhaal wil dat hij helemaal naar India 
reisde om over Jezus te vertellen. In dat land vind je nog 
steeds de Thomaschristenen. Zo zou ik mijzelf ook kunnen 
noemen.

Trouwens, iedereen die zich herkent in Thomas kan zijn 
tweelingbroer of -zus zijn.

ds Tjalling Huisman

Als ik u vertel dat de naam Thomas tweeling betekent, is dat misschien niet nieuw voor u. Ik vind dat 
een mooie betekenis. Altijd denk ik er dan bij: zijn tweelingbroer ben ik. Ik heb het dan over de Thomas 
die in de Bijbel voorkomt, een leerling van Jezus. Niet dat ik zoveel uiterlijke overeenkomsten heb met 
hem, tenminste niet dat ik weet.

 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

35



36 37

van de Geloofsgemeenschap

36 37

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

en verduidelijkt. De kerk is een voorbeeld van wat mensen 
kunnen bereiken als zij samenkomen. De mogelijkheid voor 
ons samen te werken om een groot doel te bereiken, 
samen te zoeken naar oplossingen, samen te zorgen voor 
anderen en samen ervoor zorgen dat wij sterk blijven.
 
Gosse Leibbrandt 
 
Stille Zaterdag
Op Stille Zaterdag is de nieuwe Paaskaars aangestoken aan 
het paasvuur. Bij de liturgische schikking van de dienst van 
Pasen werd onderstaande tekst gelezen.
Ze vonden de steen weggerold van het graf (....)
Waarom zoekt u de levende bij de doden?
Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt

Muurbloem:
Uit dode steen 

niettemin
tot bloei gekomen; 

mysterie
van dood en leven

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 Eucharis-
tieviering 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  om 
19.30 uur een Tridentijnse Eucharistieviering. (Geheel 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 aan de Gen. Cronjéstraat zijn nog geen 

diensten mogelijk.

Op 28 maart is in onze kerk Milan Mouslawi gedoopt. 

Donderdag 13 mei Hemelvaart: om 9.30 uur een Eucharis-
tieviering. Zondag 23 mei 1e Pinksterdag: om 9.30 uur 
Eucharistieviering. Voor de eventuele diensten op 
maandag 24 mei 2e Pinksterdag  kunt u de website van de 
Parochie raadplegen.

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.

Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
  Zondag 2 mei 10.00 uur 

ds Elbert Grosheide
  Zondag 9 mei  10.00 uur 

ds Elbert Grosheide
  Donderdag 13 mei  10.00 uur 

ds Karin Wuijster - Hemelvaartsdag in Johanneskerk
  Zondag 16 mei  10.00 uur 

ds Tjalling Huisman
  Zondag 23 mei  10.00 uur 

ds Bert-jan van Haarlem - Pinksteren in Johanneskerk
  Zondag 30 mei  10.00 uur 

ds Tjalling Huisman 
 

Bezoeken van de kerkdiensten. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk tot wanneer 
de lockdown duurt. Momenteel worden alle diensten 
gestreamd, waarbij alleen de mensen aanwezig zijn 
die noodzakelijk zijn voor de viering en de techniek. Er 
wordt gezongen door twee gemeenteleden. 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 (corry-
velema@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-eind-
hoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen

•  Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b, Eindhoven. Online 
diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

De ‘kerk’  
Voor mij heeft het woord kerk in mijn leven een paar 
betekenissen gehad. De eerste was dat het dat gebouw 
was waar ik elke zondag heen moest en aan het einde van 
het jaar met veel enthousiasme een musical werd opgezet. 

Daarna werd het de plek waar ik samen kwam met 
leeftijdsgenoten om het geloof te bespreken, maar op een 
heel erg toegankelijke manier. Toen werd ik ‘volwassen’ en 
zag ik het nut niet meer in van een kerk of een religie. Voor 
mij was dat maar iets van vroeger waar mensen nog aan 
meededen omdat ze dat altijd hebben gedaan. 
Toen kwam corona. Deze tijd heeft natuurlijk voor iedereen 
heel veel veranderd en hun wereld op de kop gezet. De 
verloren vakantie, de verloren contacten, de verloren baan, 
de verloren motivatie en doelen, de verloren studie of stage 
en het verlies van dierbaren. Maar voor mij was het geloof 
al lang verloren, dus dit kon ik nog alleen maar terug-
winnen. 

Hoewel ik nu niet een fervent gelovige ben geworden in de 
woorden van de bijbel, de psalmen of de preken van de 
dominee, heeft deze tijd mij wel een andere kant laten zien 
van de “kerk”. Ik kan me goed voorstellen hoe het is om 
jezelf erg alleen te voelen en geen verbinding te kunnen 
vinden. Ik kan me voorstellen hoe fijn het dan zou zijn om 
een groep mensen te hebben die voor je klaar staat, die je 
wil helpen. Ik kan me voorstellen hoe het is om geen ritme 
of structuur te hebben en hoe fijn het dan zou zijn om een 
dag in de week te hebben die altijd hetzelfde is. Deze tijd 
heeft mij laten zien dat de kerk geen gebouw is waar alleen 
maar gezongen wordt en een denkwijze wordt opgelegd. In 
de kerk komen mensen bijeen om met elkaar de goede en 
ook slechte tijden te delen. 

Voor mij is de betekenis van het woord kerk nu veranderd 
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Tongelre
Verleden en heden

Doolstraat (met de spoorlijn in de rug) Uit het archief van Tonny van den Boomen

April 2021 (vanuit ongeveer dezelfde positie) Boerderijen zijn verbouwd; weg verlegd?
Belangrijk oriëntatiepunt is de hoogspanningsmast. Foto: Paul Brans

UW  BUURTARCHITECT
We hebben al 28 jaar ervaring als architecten 

en zijn gespecialiseerd in:
- Verbouwingen - Nieuwbouwwoningen - 

- Uitbreidingen en renovaties van woningen -
- Interieurontwerpen en kleuradviezen - 

Maak gratis en vrijblijvend een afspraak met 
uw buurtarchitecten:

Branka Stupar-Blazic & ir. Boris Blazic

Tel: 06-44669209     E: blazic@on.nl
https://branka-stupar.wixsite.com/branka-stupar

Hulp nodig bij een 
verbouwing of uitbrei-
ding van uw woning? 
Of droomt u al lang van 
een nieuwe keuken, 
badkamer of een serre? 
Hoe maakt u van uw 
bestaand huis uw 
droomhuis? 
Hoe verhoogt u met 
een verbouwing de 
waarde van uw huis?
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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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rondom de
Wasvenboerderij

Wel open? Niet open? Bij het schrijven van dit stuk is dat nog steeds erg onzeker. Toch vermelden 
we alvast een aantal activiteiten die we in voorbereiding hebben – voor àls het mag dus! We zijn er 
namelijk helemaal klaar voor. 

Maar gaat het niet door, dan kun je er tòch op uit in het Wasvengebied. Een safari met de kids 
bijvoorbeeld. Of lekker relaxen in het groen, met iets lekkers van onze ‘Gasterij-to-go’. 

Kijk op onze website www.wasven.nl of op onze sociale media voor het laatste nieuws. 

Planning activiteiten mei

Natuurwerkochtend zaterdag 1 mei 9.30 – 12.30 uur

Opening nieuwe seizoen zondag 2 mei zie website

Boeren Burgers Buitenlui spellencircuit zondag 2 mei 13.00 – 18.00 uur

Kom d’r BIJ (kinderactiviteit) woensdag 5 mei 13.00 – 15.00 uur

Effenaar ’t Wasven: borrelen in ’t groen donderdag 6 mei v.a. 18.00 uur inloop

Bakthema: moederdag (kinderactiviteit) zaterdag 8 mei 10.00 – 12.00 uur

Natuurwerkochtend zaterdag 15 mei 9.30 – 12.30 uur

Muziek aan tafel zaterdag 15 mei v.a. 15.00 uur inloop

Boeren Burgers Buitenlui spellencircuit zondag 16 mei 13.00 – 18.00 uur

Effenaar ’t Wasven: borrelen in ’t groen donderdag 20 mei v.a. 18.00 uur inloop

NL Doet: Wasven doet mee! zaterdag 29 mei 9.15 – 14.30 uur

Muziek aan tafel zaterdag 29 mei v.a. 15.00 uur inloop

Àls we weer 
open mogen…

Al onze medewerkers, deelnemers en 
vrijwilligers staan te trappelen om weer 
gasten te mogen ontvangen en 
activiteiten te ondernemen. Als we 
weer open mogen dan doen we dat met 
een bijzondere activiteit op zondag 2 
mei. Hoe of wat is nog even een 
verrassing. Kijk op onze website, of volg 
onze sociale media!  
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Natuurwerkochtenden

Effenaar ’t Wasven: borrelen in het groen

Kom d’r BIJ

De natuurwerkochtenden, elke 1e en 3e zaterdag van de 
maand, gaan in elk geval gewoon door. Er zijn altijd volop 
leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasven-
boerderij, en ze kunnen op voldoende afstand worden uit-
gevoerd. Het zou geweldig zijn als je ook komt helpen onze 
gezamenlijke leefomgeving nog mooier te maken. Natuurlijk 
is gepaste kleding die bij het stoerdere werk hoort gewenst.

Wie mee wil helpen is van harte welkom op 1 en 15 mei. 
We verzamelen bij de Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is er koffie of thee met iets 
lekkers uit de Wasvenbakkerij. 

  Wat wàs het gezellig vorig jaar in de zomer, 
op het gezellige terras van onze Tuinderij. 

Ook dit jaar gaan we in samenwerking met 
poppodium De Effenaar terrasconcerten organi-

seren, en we beginnen daarmee - als ‘t effe kan - al in 
mei! Op donderdag 6 en 20 mei zorgt de Effenaar voor de 
muzikale omlijsting, wij zorgen voor een heerlijke borrel-
plank en verse drankjes. Uiteraard helemaal volgens de 
coronarichtlijnen, maar mèt het unieke Effenaar ’t Wasven 
gevoel. De optredens beginnen om 19.00 uur; inloop vanaf 
18 uur. Kijk voor het programma op onze website. Als je 
wilt kun je vooraf een hapje eten op ons ‘gewone’ terras.

Reserveren noodzakelijk. 

 Kom d’r bij in de mei-vakantie, en word een ijverige bij! 
Laat je verrassen door onze imkers, proef onze honing, 
boetseer met bijenwas en neem een kijkje in een bijenkast. 
Het is voor kinderen tot 12 jaar, op woensdag 5 mei van 
13-15 uur. Voor informatie en reserveren zie de agenda op 
onze website.

Muziek aan tafel
Net als vorige zomer organiseren we in samenwerking met 
CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) weer terrascon-
certen op de zaterdagmiddag. Op zaterdag 15 en 29 mei 
kun je komen genieten van lokale bandjes en artiesten, 
onder het genot van een hapje en een drankje. Van folk tot 
cover, en van jazz tot klassiek. De concerten beginnen om 
16.00 uur; inloop vanaf 15.00 uur. Kijk voor het programma 
op onze website. Als je wil kun je na afloop een hapje eten 
op ons ‘gewone’ terras. Reserveren noodzakelijk.

Boeren, burgers en 
buitenlui
Op zondag 2 en 16 mei worden in de Tuinderij en op de Kasteelak-
ker negen teamspellen in circuitvorm neergezet. De spellen zijn in 
grootformaat uitvoering met een knipoog naar het Wasven. De 
spellen zijn geschikt voor 2 tot 4 personen vanaf 12 jaar. Je kunt 
tussendoor op het terras uitrusten met een drankje. Als het terras 
nog niet open mag, dan zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar bij de 
‘Gasterij-to-go’.

De spellen kunnen gespeeld worden tussen 13.00 en 18.00 uur. Je 
kunt starten tot 16.00 uur. Je kunt reserveren via het reserverings-
systeem op onze website. 

Bak een hart voor 
moederdag!
Op zaterdag 8 mei kun je samen met je papa en/of mama een 
mooi hart voor moederdag komen bakken en versieren. Je mag 
gezellig met je eigen gezin aan tafel werken. Iedereen krijgt uitleg 
en materialen van onze vrijwilligers en daarna ga je zelf aan de 
slag. Inloop is om 9.45u bij de Schop. Per tafel minimaal 2, 
maximaal 4 personen uit hetzelfde gezin, en minimaal 1 ouder 
per tafel. Je kunt reserveren via het reserveringssysteem 
op onze website.

Cursus Ecotopper
 Door corona zijn we meer op pad in de natuur en beseffen we beter hoe mooi de eigen 
leefomgeving is. In de omgeving van het Wasvengebied zijn verschillende ‘ecotopen’ 
(dat zijn kleine gebieden met specifieke natuur). Bijvoorbeeld de vlinderweide, heggen-
landschap of poelen. Wil je meer weten over ecotopen in je eigen omgeving en word jij 
een Ecotopper?

Wij starten in mei met een reeks cursussen. Theorie èn praktijk komen aan bod, en 
natuurlijk coronaproof! Voor meer informatie en aanmelding kijk snel op onze website. 
De inschrijftermijn voor de 1e cursus over Vlinderweides sluit op 2 mei! 

rondom de
Wasvenboerderij
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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

rondom de
Wasvenboerderij

NL Doet: Wasven doet mee!

Meer informatie

Op zaterdag 29 mei doet het Wasven mee aan de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. NLdoet zet vrijwil-
ligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een 
dagje de handen uit de mouwen te steken. Dat kan ook bij 
het Wasven met activiteiten in het groen en in de boerderij, 
zowel buiten als binnen. We houden natuurlijk rekening 
met alle coronavoorschriften. 

Help je mee om samen met ons een aantal karweitjes te 
klaren? Al heb je 2 linker- of 2 rechterhanden, of misschien 
wel groene vingers, NLdoet is voor iedereen en voor alle 
leeftijden. We starten om 9.15 uur met koffie en een inlei-
ding over de werkzaamheden. Om 12.15 uur wordt er een 
stoere lunch geserveerd, en we ronden de werkzaamheden 
af om 14.30 uur. 

Je kunt je opgeven via www.NLdoet.nl of 
groendomein@wasven.nl. We hopen je graag 
te zien op deze altijd gezellige dag!

Alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud van coronavoorschriften. 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.

IJsheiligen
Mamertus, Pankratius, Servatius en Bonifacius, wie kent 
ze niet? Ik denk de meeste van ons inderdaad niet, maar 
als ik vertel dat dit de zogenaamde IJsheiligen zijn dan 
gaat er vast een belletje rinkelen. Volgens de volksweer-
kunde zijn dit de laatste dagen in het late voorjaar waarop 
er soms nog nachtvorst is. 

Half mei, ná de IJsheiligen, is de tijd om vorstgevoelige 
planten buiten in de grond te zetten. In de kas op het 
Wasven hebben we eind april de courgettes, pompoenen, 
komkommers, tomaten en nog veel meer voorgezaaid in 
potjes. Deze zetten we alvast buiten neer op de kweekta-
fels om af te harden. Hierdoor is de overgang van het in 
de koude grond planten wat minder groot en groeien de 
planten buiten makkelijker door. 

Op de kweektafels voor de winkel komen nu ook steeds 
meer vorstgevoelige natuurkruiden te staan. Citroenver-
bena voor de thee, Oostindische kers voor de salade en de 
dit jaar voor het eerst opgekweekte Stevia vullen het 
assortiment mooi aan. Doordat ze goed zijn afgehard kun 
je ze na aanschaf meteen een mooi plekje geven in de 
tuin. 

In de plastic tunnels speelt zich deze maand een soort 
stoelendans af. De laatste groenten die we in het vroege 
voorjaar hebben geplant zoals de bieten, knolvenkel en 
paksoy vinden hun weg naar buiten via de groentepakket-
ten en de gasterij van het Wasven. Direct daarna wordt 
hun plek ingenomen door de aubergine, paprika en 
basilicum. Dat geeft (tijdelijk) een wat rommelige aanblik. 
Maar het idee dat we nu dan echt richting de zomer gaan 
maakt veel goed! 

Maaike Kruijt, Wasven-tuinder
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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

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

Druk, drukker, té druk!

Geen Openluchtmis  
in de Loostraat dit jaar

Het probleem van loslopende honden is eigenlijk de grootste 
zorg, maar veel hondenbezitters trekken zich daar niet zoveel 
van aan. Hun honden verstoren in het wild levende dieren, lo-
pen over andermans terrein en soms naar andere wandelaars, 
waar ze zelfs tegen hen opspringen. Er zijn hondenbezitters 
die zich wel aan de regels houden hoor, gelukkig maar! Het is 
alleen jammer dat zij weer een grote groep wandelaars met 
loslopende honden moeten mijden. Dan zal ik het maar niet 
hebben over de uitwerpselen die ook nog eens op de paden 
achterblijven van zo`n roedel.

Er geldt in Eindhoven nog steeds een losloopverbod. Dus 
honden moeten aangelijnd zijn. Alleen op de losloopterreinen 
is het toegestaan om ze los te laten lopen. Het is maar dat je 
het weet. Een boete is al gauw een paar tientjes!

Grote groepen loslopende honden is dus helemaal uit den 
boze. Eigenlijk is het asociaal! Het is dus niet alleen druk met 
ons als wandelaars, maar ook met de honden wordt het druk-
ker! Al met al de druk in de natuur wordt alleen maar groter, 
met alle gevolgen van dien. En dan zeggen ze tegen mij: Joh, 
maak je niet druk! 

De wandelaar

Traditiegetrouw stond de openluchtmis dit jaar weer 
gepland op de eerste zondag van mei. Evenals vorig 
jaar kan de mis bij het Kapelletje aan de Loostraat 
helaas ook deze keer niet doorgaan. Door het nog 
steeds heersende corona-virus zal deze mooie 
traditie daarom opnieuw een jaar uitgesteld moeten 
worden. De werkgroep steekt er elk jaar veel tijd in.

Laten we hopen dat ze op 3 mei 2022 bij zonnig weer 
de talrijke bezoekers die hier elk jaar naar uitkijken, 
weer kunnen ontvangen. 

U raadt het al! Wat een drukte tegenwoordig in de natuurgebieden. 
Het lijkt wel of iedereen de natuur heeft ontdekt! Dat snap ik wel!  
Je ziet dat de wandelpaden steeds breder en kaler worden gelopen. 
Veel mensen hebben dan ook nog in deze rare tijden een hond aan-
geschaft om mee naar buiten te nemen, wat voor hen best gezellig 
kan zijn natuurlijk, maar wat helaas nog meer onrust en soms overlast 
geeft in de natuur.
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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 

gezond en Wel

Help, ik ben door mijn rug gegaan! 
Regelmatig hoor je het om je heen en wellicht heb je het 
zelf ook weleens ervaren. Je maakt een verkeerde beweging. 
Tilt net te zwaar. Pakt iets net even onhandig op en je rug 
schiet op slot. Je bent dan ‘door je rug gegaan’ of je hebt 
spit. Je rug zit helemaal vast en bewegen is dan erg pijnlijk! 

Waardoor ga je door je rug? Hoe ontstaat spit?
Je hebt teveel gedaan: Vaak weet je het eigenlijk wel... je 
hebt een drukke dag gehad en wilde toch nog even dit of 
dat doen… of je hebt een verkeerde beweging gemaakt. 
Buigen en draaien tegelijk vind je rug niet fijn. Het gaat mis 
als er twee bewegingen gecombineerd worden. Bijvoor-
beeld met een gebogen rug en half gedraaid nog even iets 
uit de auto pakken. 

Wat gebeurt er als je door je rug gaat? En hoe lang kan het 
duren? Als er (kortdurend) schade plaatsvindt in de rug, 
spannen de rugspieren zich in 1x hard aan om het weefsel te 
beschermen tegen nog meer schade. Je ervaart dit doordat 
de rug heel stijf wordt, het gevoel dat je ‘rug op slot gaat’.

Het lichaam heeft een zelfhelend vermogen. Als dat 
aangesproken wordt (door rust en ontspanning!) merk je 
meestal binnen een paar dagen dat de klachten gaan 
verminderen en verdwijnen. 

Tips en oefeningen. Wat kun je zelf doen als je door je rug 
bent gegaan?
1.  Rust: Je lichaam verbruikt veel energie om de rug te 

genezen. Geef jij je lichaam geen rust, dan blijven je 
rugspieren in de ‘beschermstand’ en houd je veel 
spierspanning in je rug.  Het duurt daardoor veel langer 
voor je herstelt en je rug weer als normaal aanvoelt en 
beweegt. Dus, even wat meer rust nemen dan normaal, 
maar wel blijven bewegen en even niet zwaar tillen, 
bukken of zwaar/te intensief sporten. 

2.  Ontspanning: De rug heeft zichzelf vastgezet ter 
bescherming tegen nog meer schade. Het is dus zaak 
om rustig door de pijn heen te ontspannen en bewegen 
zodat er weer beweging komt in de rug. NOOIT forceren! 
Dat levert alleen maar meer pijn en een langer herstel op. 

3.  Wissel af: Zitten is eigenlijk het zwaarste voor je rug 
omdat je op je bekken en lage rug steunt. Wissel zitten 
daarom steeds af met staan, lopen en liggen.

 4.  Pijnmedicatie: Verkramp je heel erg door de pijn, dan 
kan pijnmedicatie (zoals paracetamol of ibuprofen) 
helpen om de pijncirkel te doorbreken. Je pijn zakt en je 
kunt wat beter bewegen. Maar let op: als je minder pijn 
voelt ben je ook weer eerder geneigd om door je 
grenzen heen te gaan!

 5.  Warmte: Warmte helpt je spieren te ontspannen. Een 
warme douche of warm bad kan heerlijk zijn. Maar ook 
warmte van een kruik of hittepit of warmtekussen, kan 
prettig zijn. 

 6.  Oefeningen: Door heel rustig de volgende oefeningen te 
doen help je je rugspieren te ontspannen. 

1.  Hol/Bol. Ga op handen en knieën zitten. 
Maak heel rustig je rug wat hol en bol (je 
mag best iets voelen, maar het mag geen 
scherpe pijn zijn!). Houd de beweging 
klein en beweeg vanuit het bekken.

2.  Een knie naar je toe trekken. Ga op je rug 
liggen. Trek met je armen 1 knie naar je 
toe. Houd dit even vast. Wissel dan om, 
en til je andere knie naar je toe. Doe dit 
een aantal keren. 

3.  90 Graden hoek. Wat vaak heel prettig is, 
is liggen op je rug met je onderbenen op 
een stoel. Je heup en knie liggen dan in 
90 graden. Blijf ontspannen liggen in 
deze houding zolang dit prettig voelt. Je 
kan ook in 90 graden de voeten tegen de 
muur zetten. 

 
Helpt bovenstaande niet of heb 
je twijfels of je de oefeningen 
goed doet? Of merk je dat je 
steeds vaker periodes hebt dat je door je rug gaat, dan is 
het goed om contact op te nemen. We kijken dan samen 
met jou naar je houding en bewegingen. Wat gaat er niet 
goed waardoor je steeds weer door je rug gaat?
 

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

De overgebleven letters vormen een RIVIER IN NEDERLAND

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 mei 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 ’Voorkamer’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

Riet Lesterhuis, Graviuspad 3

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

 Pagelaan woordzoeker 
mei 2021

AANKLEDING DOODGAAN INSTITUUT REGISTRATIE
AANWENSEL EETBUI LAATSTGENOEMD REKENMACHINE
ACHTERLIJF ELLEBOGENWERK LETTERBAK RUGBYVELD
AKKER ERVEN MANCO TEGEMOETZIEN
ARTIEST ESCAPADE MEERJARENPLAN TELEPAAT
ASIEL GRENSWIJZIGING OLIEN TROONSAFSTAND
BLOEITIJD GROOTSTEDELIJK ONDERDAAN TUTTIG
CALCULEREN HUIDARTS ONREIN VOLWASSENHEID
CONSEQUENTIE INGRIJPEND PAARDENSTAART WINDHOOS
DAGORDE INNEMEND POPPENTHEATER ZIJDETEELT

Vanaf 26 april start van 
yogatherapie lessen.

Nieuw: speciale cursus 
stressregulering door 

hartcoherentie.

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


