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van de Redactie
Een nieuw wijkblad. Bent u er blij mee 
en nieuwsgierig naar de inhoud? Zoals 
altijd hebben we natuurlijk ook nu weer 
veel informatie, weetjes en medede-
lingen voor u in petto. Het leven gaat 
weer heel voorzichtig een beetje 
normaal worden. Dat doet u, onze 
wijkbewoners, goed, maar zeker ook de 
restauranthouders, de zakenlui en de 
ondernemers. Zij allen hebben een 
moeilijke tijd gehad. Tijdens die lastige 
coronatijd werden we door de slogan 
‘Koop Nederlands waar, dan helpen we 
elkaar!’ aangemoedigd om Hollandse 
producten te kopen en daardoor onze 
eigen mensen te steunen. Maar we 
kunnen deze waardevolle spreuk nog 
een beetje meer toespitsen op onze 
lokale ondernemers door er ’Koop 
Tongelre’s waar, dan helpen we elkaar!’ 
van te maken. Onze zakenlui kunnen dat 
ongetwijfeld zeer waarderen. Gelukkig 
geeft het wijkblad hen de kans om in 
ons blad te adverteren en veel 
Tongelrese ondernemers weten ons dan 
ook te vinden. Zij laten een advertentie 
in ons blad plaatsen en naar we horen, 

met succes! Op hun vraag aan nieuwe 
klanten: “Hoe komt u aan mijn adres?”, 
krijgen zij vaak het antwoord dat ze het 
in ‘Rond ’t Hofke’ gevonden hebben. En 
dat horen we graag! Dus beste 
wijkbewoners, zo blijkt dat niet alleen 
alle artikelen, weetjes en mededelingen 
door u gelezen worden, maar ook de 
advertenties krijgen uw aandacht! Het 
gevolg is dat onze adverteerders 
bijzonder tevreden zijn en dat u onze 
lokale ondernemers weet te steunen. Zij 
kunnen de moeilijke tijd, die achter hen 
ligt, dan gauw vergeten.

Voordat u nu verder leest nog een 
aandachtspunt. In dit juninummer komt 
de laatste rijmelarij van wijlen Huub 
Sanders te staan en dat is wel jammer. 
Iedere keer verbaasde het je weer hoe 
hij een vogelnaam in een rijm wist te 
verpakken. Hij heeft er 52 geschreven 
en die zijn tussen 2015 en 2021 in het 
wijkblad geplaatst. De nachtzwaluw is 
de laatste vogel die deze eer toekomt. 

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

Foto Niels van den Bosch – Veld met paardenbloemen in de Bogten
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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.

Vogelrijmelarij

De Nachtzwaluw
Ik heb me al heel vaak afgevraagd
als ik ’s nachts de zwaluw zag
het klinkt misschien wat afgezaagd
maar wat doet de vogel overdag?

Door Huub Sanders †
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Vrijwillige bijdrage voor uw wijkblad.

Vacatures Rode Kruis Brabant-Zuidoost

Zoals u zult begrijpen is de financiële steun van onze lezers en adverteerders nodig om ons wijk-
blad te kunnen blijven maken. Normaal bellen wij in april bij u aan voor een vrijwillige bijdrage 
voor ons wijkblad.

Vanwege de nog steeds geldende corona beperkingen hebben we besloten om de vrijwillige 
bijdrage op dezelfde wijze als in 2020 in ontvangst te nemen. Bij het wijkblad van juli ontvangt u 
een envelop die u kunt inleveren bij de adressen die dan in ons wijkblad staan afgedrukt.

Uiteraard kunt u uw bijdrage zoals de jaren hiervoor ook overmaken op ons rekeningnummer.
NL07 RABO 0178225983 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke. Een aantal van u heeft dit inmiddels al 
gedaan, waarvoor onze hartelijke dank.

U kunt uw bijdrage nog eenvoudiger overmaken via de 
QR code van onze bank.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. Laten we hopen dat 
onze bezorgers u in 2022 weer persoonlijk kunnen begroeten.

Namens de werkgroep van Rond ’t Hofke.

Collectant; word collectant en doneer 2 uurtjes van uw tijd in de week van 13-19 juni.
Fondsenwerver; samen met het fondsenwervers team zorgt u voor donaties  
van particulieren, stichtingen en bedrijven.

Interesse? Check www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost  
of bel 040-2443311.
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de wisselpen door
Nieki van Diepen

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.

In de afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest. Stilzitten is 
absoluut niets voor mij. Vroeger niet, nu niet en ik verwacht 
in de toekomst ook niet. 

Als geboren en getogen Eindhovenaar ben ik enorm trots 
op onze stad. Waar dat precies vandaan komt weet ik niet. 
Mijn opa was ook een echte Eindhovenaar. Wellicht dat ik 
het van hem heb geërfd? Het zou ook versterkt kunnen zijn 
door een andere liefde: PSV. Van jongs af aan heb ik een 

seizoenskaart van de club. Ging ik vroeger nog met mijn 
vader en zus naar de Phoxy Corner, nu heb ik al jarenlang 
een kaart op Oost. 

Sport begon bij mij al op heel jonge leeftijd. Ik heb geturnd, 
getennist en zat in de sportklas van het St. Joris College. 
Maar bovenal stond ook hier voetbal centraal in mijn leven. 
Als jonkie ben ik begonnen bij RPC Eindhoven en daar heb 
ik zo’n 15 jaar gevoetbald! Toen ik op mijn 20e last kreeg 
van een knieblessure en daarnaast besloot om een half jaar 
stage te gaan lopen in New York City, besloot ik definitief 
te stoppen. De liefde voor het spelletje is echter altijd 
gebleven. Ik wilde graag weer het veld op en daarom ben 
ik ondertussen al zo’n 8 jaar trotse trainer bij RPC, waar ik 
begon als trainer van de állerkleinsten en bij het team ben 
gebleven dat nu de JO14-1 is.

Naast voetbal en PSV kwam daar nog een andere liefde 
bij: creatief bezig zijn. Ook dat deed ik al van jongs af aan. 
Was dat vroeger nog met lego of plakboeken maken van 
PSV (hele ringmappen vol), later werd dat creatief bezig zijn 
op de computer. Ik maakte kennis met Photoshop en kon 
daar uren mee in de weer zijn. Nieuwe dingen ontdekken 
en mooie dingen (proberen te) maken. Toen ik een keuze 
voor een studie moest maken twijfelde ik nog tussen een 
sportopleiding of vormgevingsstudie. Deels door mijn knie 
in die periode zag ik meer toekomst in veilig achter de 
computer dingetjes maken, dan heel de dag in de weer te 
zijn met sport.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik rondde de studie Grafisch 
Vormgeving af aan het Sint Lucas en daarna ook de studie 
Communication & Multimedia Design aan het Avans. Beide 
erg leuke studies die ook een bredere kijk gaven op creatief 
bezig zijn. Etaleren, modelleren, coderen, tekenen, van alles 
kwam langs. Vroeger was ik al graag bezig met het coderen 
van websites of interactieve installaties, maar eigenlijk 

Hoi Tongelre!

Mijn naam is Nieki van Diepen (29 jaar) en in 1992 zag ik het wereldlicht in de wijk Stratum, waar ik 22 
jaar van mijn leven heb doorgebracht. Na 22 lentes ben ik samen gaan wonen met mijn vriendin De-
nise in een appartement aan de Jan van de Capellelaan, op steenworp afstand van ’t Hofke, waar we 
samen bijna 5 jaar met veel plezier hebben gewoond. Sinds december 2019 zijn we officieel woon-
achtig in ’t Hofke, aan de Zwaluwstaartweg, wat ons hartstikke goed bevalt. Wat ook leuk is, is dat onze 
goede vrienden Lucas en Dionne sinds januari 2021 ook in ’t Hofke zijn komen wonen. Lucas was 
wisselpenschrijver van de vorige editie en zodoende is de digitale pen nu bij mij terecht gekomen. 
Hartstikke leuk, want nu kan ik laten zien wat ik doe.

wist ik al lang dat Grafisch Vormgeving écht mijn ding was. 
Gedurende mijn laatste studie ontdekte ik nog een passie: 
illustreren. En dan het liefst van gebouwen in Eindhoven.

Hoe mooi is het dan, dat mijn allergrootste passies PSV, 
Eindhoven, sport en creatief bezig zijn, nu allemaal samen-
komen?  

Sinds januari 2020 ben ik namelijk werkzaam als Grafisch 
Vormgever voor PSV, op de Marketing & Media afdeling 
binnen het Brand & Design cluster. Wij houden ons bezig 
met het ontwikkelen en waarborgen van de merkidentiteit 
van PSV, maken campagnes op, zorgen voor signing, maken 
interieurs, maken masterplannen, zorgen voor de plaatjes 
op Social Media, zorgen voor LED boarding en alle andere 
uitingen rondom een wedstrijd en noem zo maar op. Vrij-
wel alles wat door PSV gecommuniceerd wordt, komt van 
onze afdeling. 

Buiten mijn werk bij PSV en het training geven probeer ik 
daarnaast met enige regelmaat een Eindhovens gebouw 
te illustreren. Vroeger lukte dat met grote regelmaat en 
probeerde ik elke week een nieuw gebouw te maken. 
Tegenwoordig is dat eerder eens per 3 maanden. Ook een 
vorm van regelmaat… De passie hiervoor is ontstaan toen 
ik illustraties van Coen Pohl en Remko Heemskerk zag. Die 
waren zo gaaf, dat wilde ik ook. Toen ben ik zelf begonnen 
met het leren illustreren. Dat ging best aardig en ik begon 
wat werk te delen op mijn Instagram pagina. Daar kwamen 
vele positieve reacties op en elke week zag ik de interesse 

groeien. Er kwamen ook steeds meer vragen of ik mijn 
posters verkocht. Zelf ben ik niet zo commercieel aangelegd 
en vind ik het vooral leuk om het zelf te doen. Na verloop 
van tijd kreeg ik zo vaak de vraag dat ik mezelf er toch in 
ben gaan verdiepen. Als ik iets doe, dan wil ik het ook goed 
doen en dus besloot ik een bedrijfje op te richten en mezelf 
in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik maakte een 
webshopje, liet mijn ontwerpen afdrukken op stickers en 
posters en kocht verzendmaterialen in. Sindsdien verkoop 
ik diverse posters, heb ik in de Hutspot en VVV gelegen en 
zijn mijn posters nu te bewonderen bij Stadswandeling040 
en hier in ‘Rond ’t Hofke’. 

Benieuwd naar mijn werk?
Instagram: @ndiepen
Mail: info@niekivdiepen.nl 
Website en webshop: https://niekivdiepen.nl/  
 
De wisselpen gaat naar Lisha Princen

De zero’s filmcollage: 2000 t/m 2009 in film.6 7
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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

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.
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Hans van de Kimmenade - Mooie lucht boven Tongelre

Aleks Veldhoen - Boomklever Anja van de Sande - Bij op katjestak Jonathan Kremer - IJsvogel

Ineke Wessels - Bloeiende bomen Wasven Wies van Dijk - Vuurgoudhaan
9
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Tongelrese
Natuurwijzer
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Blauwborst?
Jazeker. Het roodborstje kennen we allemaal. Dicht bij 
de mens en als je in de begroeide tuin aan het werk 
bent, zou het roodborstje je bijna mee willen helpen. 
Het blauwborstje lijkt de blauwe versie, maar is toch 
heel anders.

Het is een zangvogeltje dat elk jaar naar zuidelijke oor-
den trekt om te overwinteren. Het is geen vogeltje wat 
in onze tuinen leeft, maar in waterrijke gebieden met 
rietvelden en wilgen of duingebieden. In maart komen 
ze terug onze kant op vanuit het Iberisch Schiereiland en 
West Afrika. Tot september verblijven ze in onze streken 
( Noord en West Europa) en gaan daarna weer terug om 
te overwinteren.

Zijn korenbloemblauwe borst, afhankelijk van de licht-
inval, deze kan zelfs staalblauw zijn met indigotinten en 
kobalt, is prachtig! Midden in het blauw zit een witte 
vlek. Naar de onderzijde doorlopend vosbruin met oran-
je-bruine band. Het heeft een lichtere band boven het 
oog. Als de blauwborst zijn staart waaiert, is deze oranje 
met een zwart uiteinde.

In het voorjaar is deze insecteneter goed te spotten. Hij 
zingt vanaf een zangpost, dat kan een riethalm of top 
van een boom of struik zijn, zijn lied. Het is familie van 
de nachtegaal, dus dan moet je wat in je mars hebben. 

Vanuit zijn zangpost maakt hij soms zelfs een zangvlucht. 
De zang is gevarieerd en helder, wat weliswaar wat 
aarzelend begint, maar daarna is het echt genieten van 
zijn zangtalent. Er worden twee nestjes grootgebracht. 
Gelukkig gaat het goed met de blauwborst, omdat er 
veel aan waterbuffering gedaan wordt in den lande, 
gebieden aangelegd om water te bergen en/of vast te 
houden. Daar zijn nieuwe moerassen en rietvelden door 
ontstaan. Dat is wat de blauwborst wil.

Ook de Peel is een goed leefgebied, evenals onze eigen 
Urkhovense Zeggen. Mocht je langs de Kleine Dommel 
gaan wandelen,  kijk dan ook eens op bepaalde punten 
over het riet naar de wilgenkoepels en willicht spot jij 
dan ook dit juweeltje. 

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

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
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Terug naar school
met Jos en Paul Deel 3

De woonruimte van Nan is weer totaal anders dan die van 
Marsel en Daphne. Het is er in elk geval leger en witter. 
Kenmerken die elkaar versterken, maar wel met hetzelfde 
grootse uitzicht op de speelplaats als bij Marsel en Daphne. 
Vanaf dat plein lijken alle woonruimtes op enorme etalages. 
Achter elk raam is weer iets anders te zien. In het voormali-
ge eerste klas lokaal woont Nan Groot Antink. 
 

Nan heeft het creatieve talent van pa geërfd. Hij was 
keurmeester materialen voor de gemeente Vught, later 
voor Eindhoven. Het gezin verhuisde om die reden hier 
naar toe. „Ik wilde graag naar de kunstacademie, maar de 
directeur van de middelbare school maakte mij duidelijk 
dat zoiets niets voor meisjes was. Ja en als een schoolhoofd 
dit zegt, dan leg je dit niet zomaar naast je neer. Zeker niet 
in die tijd. Zo kwam ik in de jeugdzorg terecht en heb jaren 
gewerkt met kinderen die ernstige gedragsproblemen 
hadden. Dankbaar werk, maar zwaar en ik nam het mee 
naar huis. Bovendien bleef de kunst maar roepen. Bloed 

kruipt immers waar het niet gaan kan en daarom meldde ik 
me aan bij TeHaTex, de creatieve tak van het Mollerinstituut, 
de lerarenopleiding in Tilburg. Daarna nog een opleiding 
gevolgd aan de Jan van Eyck Academie, een post academisch 
instituut voor beeldende kunst in Maastricht. En nu zit ik hier 
als kunstenares”.  Een hele omweg, maar het is je uiteindelijk 
dan toch gelukt om je gewenste bestemming te bereiken. 
„Ja, met het talent  van mijn vader en de vastberadenheid 
van mijn moeder. Wat zo vreemd is, is dat mijn zussen een 
vergelijkbare carrière hebben doorlopen. Mijn ene zus begon 
als verpleegkundige en werd neerlandica, de andere was 
docente Frans en Duits maar volgde haar grote passie zingen 
en werd een professionele klassieke zangeres. Zij zingt in het 
Groot Omroep Koor. Daarom noem ik ons wel eens de drie 
muzen”. 

Dan schuift Nan de schoteltjes over de tafel voorzichtig 
onze richting uit. 

„Ik heb niet aan de kopjes gezeten hoor, die kun je daarom 
gewoon vastpakken”. Ze neemt de corona en daarmee onze 
gezondheid heel serieus. 

Waar draait het in jouw kunst om, Nan ? „Natuurlijke 
kleuren. Ik probeer uit bomen, planten en struiken 
pigmenten te destilleren die ik in stoffen of weefsels 
verwerk. Dat kunnen bladeren zijn, vruchten of bast. Zo 
gebruik ik bijvoorbeeld grote weckflessen, waarin water 
kleur aan de bladeren onttrekt”.

Is er belangstelling voor je werk ? Kun je er van leven ? „Ja, 
dat is wel het geval. Niet, dat ik er rijk van word, maar je 
weet vooraf dat je daarvoor niet in de kunst moet gaan. 
Bovendien leef ik sober. Alles wat je hier aan meubilair ziet, 
komt uit kringloopwinkels zoals Emmaus. Ik knap het op en 
kan er prima mee vooruit. Daarnaast exposeer ik en wordt 
mijn medewerking gevraagd bij kunstprojecten. Maar de 
meeste voldoening geeft me toch wel als iemand je werk zo 
goed vindt, dat het gekocht wordt en in huis wordt 
opgehangen” Niet zonder trots laat Nan een gang zien van 
een particuliere woning waar haar werk pronkt. Prachtig, 
Jos en ik zijn onder de indruk. 

„ De Dromedaris herbergt een grote verscheidenheid aan 
kunstvormen. Naast schilders ook designers, beeldhouwers 
en een geluidskunstenaar. Dus heel divers, maar we kunnen 
het goed met elkaar vinden. Aan wooncorporatie Sint 
Trudo, eigenaar van het pand, wordt er een collectieve huur 
betaald. Er zijn regelmatig teamvergaderingen en we 
organiseren ook nogal eens een tuindag, waarbij er aan één 
lange tafel gegeten wordt. Verder blijft eenieder toch graag 
op zichzelf, ook wel weer heel kunsteigen”. 

Dan laat Nan ons uit. Of we nog iets willen bekijken. Nee ? 
„Oh ja toch”,  roept Jos, „ de zolder, daar moest ik altijd het 
oud papier naar toebrengen, die wil ik nog wel eens een 

keer zien.”  Op de eerste verdieping linksaf. Jos weet het 
nog. Achter de deur op het eind van de gang leidt een steile 
houten trap naar de zolder. Die typisch muffe houten zolder 
lucht komt ons tegemoet. Geuren schijnen de herinnerin-
gen sneller en intenser te triggeren dan beeld en geluid. „ 
Ja, hier was het ”, peinst hij fluisterend, „ nog precies 
hetzelfde.” Heel even is hij weer het menneke van zestig 
jaar geleden. 

Dag Nan, bedankt voor je rondleiding op onze ‘trip through 
memory lane’.  
 
Buiten zorgt de snijdende noordooster dat we weer snel in 
het heden van 2021 belanden. „ Wat zou het toch mooi zijn 
als de Dromedaris bereid zou zijn om eens een keer haar 
deuren open te stellen voor de Tongelrese bevolking”. „ 
Wat je zegt, Jos. Maar toch moeten we ook beseffen dat het 
geen openbaar gebouw meer is, maar privéwoningen. En 
voor wat betreft de interesse, is het ook maar afwachten ”. 
„ Paul, ik durf te wedden dat er veel belangstelling voor zal 
bestaan en dat de bezoekers enorm onder de indruk zullen 
zijn. Niet alleen van het gebouw dat, behalve de  inrichting 
van de lokalen, nog krek hetzelfde is als in hun schooltijd, 
maar ook van de mensen die er nu wonen en werken.” 
„ Krek wat je zegt, Jos. Maar laten we afwachten ”. Oké ? 
Vooruit, oké ! 

(100 jaar Hofstraat 89)
Nan Groot Antink

Nan tussen de weckflessen met planten op water ( oude peroneelskamer)

Paul Brans & Jos Rovers

Jos’ Stairway to heaven    Nan voor een van haar kunstwerken
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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!

Oproep aan de lezers

Bij voldoende belangstelling is de redactie van plan om de 
artikelen over 100 jaar Hofstraat 89, (Martinusschool) die 
de afgelopen maanden in dit wijkblad zijn verschenen, in 
een aparte editie te bundelen. 

Graag willen we deze stukjes aanvullen met anekdotes, 
ervaringen en foto’s. Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig. 
Bijvoorbeeld, heb je nog een klassenfoto van de Martinus-
school waarop jij of je pa of opa te zien is of een bijzonder 
of juist herkenbaar verhaal, wij kijken er naar uit. Uiteraard 
hoeft niet elke reactie een eerbetoon te zijn aan een ‘goeie 
ouwe tijd’. Immers niet iedereen heeft zijn schooltijd even 
positief ervaren en dat is van alle tijden. De redactie zal 
discreet met de ingezonden stukken omgaan. 

Overigens praten we wel steeds over de Martinusschool, 
maar van de honderd jaar heeft het gebouw nog geen 
50 jaar als lagere school voor oud Tongelre dienstgedaan 
(1921-’69). Zo is er ook nog enkele jaren les gegeven aan 
woonwagenkinderen. En al vanaf 1988 huren kunstenaars 
van Stichting Dromedaris het gebouw van bouw-corpo-
ratie Sint Trudo. Daarnaast hebben ook nog eens diverse 

verenigingen gebruik gemaakt van de ruimtes die het 
gebouw bood. Ook uit deze groepen is een bijdrage van 
harte welkom. 

Hoe komt mijn foto of verhaal bij Rond ’t Hofke? 
Je kunt jouw bijdrage in de brievenbus van Rond ’t Hofke 
stoppen in het Oude Raadhuis. Als je inmiddels bent 
verhuisd, kun je het verhaal of de foto ook opsturen naar 
Wijkblad Rond ’t Hofke, ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, 
5641 AH Eindhoven met de vermelding Bijdrage 100 jaar 
Martinusschool. 

Natuurlijk kun je ook mailen naar: rondhethofke@gmail.com 
of appen naar redactielid Jos Rovers: 06 5590415. 

Nu heb je nog een prachtige foto, maar die zit vastgeplakt 
in het familiealbum. Wat nu? Of, ik ben bang dat ik mijn 
foto kwijtraak, met andere woorden, hoe krijg ik hem terug 
of ik ben zelf niet in staat om de afbeelding te scannen, 
enz. Voor al deze gevallen en andere kun je altijd Jos Rovers 
bellen: 06 5590415. 

We gaan er dus alles aan doen om te voorkomen dat we 
jouw mooie foto of prachtige verhaal mislopen. 

Voor degene die graag deze bijzondere editie wil hebben, 
hij of zij kan zich hiervoor opgeven bij:  
rondhethofke@gmail.com

De prijs van deze aparte uitgave zal €5 bedragen. 

Wij zijn erg benieuwd en houden jullie vanzelfsprekend op 
de hoogte van de stand van zaken. Tot slot alvast hartelijk 
dank voor jullie bijdrage. 

U hoort nog van ons, de redactie
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Eindelijk hebben we de ijsheiligen weer achter ons 
liggen, dus onze nieuwe aanplant kan nu de grond in. 
Dit zijn hele jonge plantjes die wij zelf gestekt hebben. 
Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe bij. We hebben zelfs 
een lid die dit jaar nieuwe planten gaat proberen met 
dahliazaad. Dit is een experiment en wij zijn zeer 
benieuwd wat het gaat worden. Dit is zo leuk om te 
doen, het is net of je zelf een nieuwe soort gaat kweken.

Het is ongelofelijk hoeveel soorten dahlia’s er zijn. Ik 
kwam onlangs in een tijdschrift een gedichtje tegen over 
deze unieke bloem, dat in een paar woorden zegt wat 
deze bloem zo kenmerkt.

De dahlia is het zonnesymbool van de Azteken 
het is een wonderbloem gebleken. 

Elke dahliabloem, groot of klein
is een stukje zonnenschijn. 

Wie een dahlia in zijn hart kijkt 
diens dag wordt terstond met zon verrijkt.

Vanaf eind juni/begin juli staat onze tuin vol met deze 
prachtige kleurrijke bloemen; wilt u ook ervaren hoe blij u 
kunt worden van deze pracht, kom dan naar onze tuin.

Vanaf juli zijn wij iedere zaterdag van 10.30 uur tot
12.30 uur op de tuin. Kom gerust even langs, tegelijkertijd 
kunt u voor een kleine donatie een bos blijdschap mee 
naar huis nemen.

Bestuur dahliaclub Sint Martinus (aan de Loostraat)

Dahliaclub St. Martinus
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Jubileumboek: RKVV Tongelre 100 jaar jong!

Zoals we in de voorgaande editie van dit blad al vermeld 
hadden, is de viering van ons 100-jarig jubileum helemaal 
afgeblazen, maar dit betekent niet dat we helemaal niets 
aan ons jubileum konden doen. Op zaterdag 1 mei werd 
tijdens het 101-jarig bestaan aan drie van de oudste leden 
van de club het eerste exemplaar van het jubileumboek 
overhandigd. De titel van het boekje is: “RKVV Tongelre 100 
jaar jong 1920 - 2020”. De uitdrukking “100 jaar jong” slaat 
in dit geval op onze wedergeboorte. Wij zijn een vereniging 
geworden die de laatste jaren heeft laten zien bestaans-
recht te hebben. Een vereniging ook die ruimte biedt aan 
allerlei sociale initiatieven. Daarom ook, gaan wij onze 
naam dit jaar nog veranderen in “Sport Vereniging Tongel-
re”, zodat er ook ruimte is voor andere sporten buiten het 
voetbal. 

Maar nog even terug naar de overhandiging van het jubi-
leumboek. Uit handen van onze voorzitter Katja Kilsdonk 
ontvingen Henk Foederer (85), Piet Spijkerboer (81) en Tiny 
Vos (78) het eerste exemplaar. Helaas konden door de co-
ronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen de uit-
reiking bijwonen, maar via een livestream was dit ook goed 
te volgen. Als afsluiting van deze feestelijke gelegenheid 
werd er nog getoost op het jubileum en op de volgende 
100 jaar. Alle drie de heren vonden het een prachtig boekje, 
zowel qua inhoud als vormgeving. Het boekje bevat geen 
interviews met (oud) leden, maar laat een mooi tijdsbeeld 
zien van onze club door middel van verhalen maar vooral 
ook door foto’s uit het verleden.

Wie uit de eerste hand wil horen en zien hoe het “vroeger” 
was bij RKVV Tongelre, verwijzen wij graag naar de website 
van onze vereniging: www.rkvvtongelre.nl. Hierop staan 
interviews die gedurende het jubileumjaar zijn gehouden 
met leden en oud-leden. Mooie herinneringen, hoogte- en 
dieptepunten: alles komt voorbij.

Voor geïnteresseerden is het jubileumboek voor  
10 euro te bestellen door een mailtje te sturen  
naar jubileum@rkvvtongelre.nl.

We hadden u een artikel over onze jeugd beloofd maar helaas heeft Peter zijn pen nog niet ter 
hand kunnen nemen. Dus geen mooie verhalen over onze jeugd, maar wel over een belangrijke 
gebeurtenis in het bestaan van onze vereniging.

Verenigingen
Aan het woord

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 
in het leegruimen van woningen, 
schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

Voor meer informatie of een 
afspraak bel vrijblijvend naar: 

J. Swinkels 
06-13282524
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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

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

Floor en Tijn in gesprek  
met koningin Máxima

Zaterdag 27 april was het Koningsdag, die deze keer door 
het koningshuis in het mooie Eindhoven werd gevierd. Ko-
ningin Máxima is al sinds 14 september 2015 de bescherm-
vrouwe van Scouting Nederland, omdat zij ziet dat scouting 
creativiteit prikkelt en zelfvertrouwen en sociale talenten 
versterkt. Scouting is dan ook altijd een onderdeel van 
Koningsdag en dit jaar mochten Floor en Tijn, kabouter en 
verkenner van Scouting Doornakkers, een digitaal gesprekje 
voeren met Konigin Máxima!

Ervaringen van Floor en Tijn
‘We vonden het super leuk dat we uitgekozen waren. De 
avond voorafgaand aan Koningsdag zijn we druk geweest 
met het strijken van de blouse en das en het opnaaien van 
de laatste insigne. In de ochtend waren we al op tijd uit bed 
om ons helemaal netjes te maken. Op de locatie, de High-
TechCampus, was heel veel politie aanwezig en moesten 
we allerlei controles door. In de 1,5 uur daarna hebben we 
geoefend in de studio waar we kwamen te staan en hebben 

we wat lekkers kunnen eten en drinken. We stonden samen 
met iemand anders in de studio. Hij had een heldendaad 
gedaan. Hij ging eerst praten met de koningin en daarna gaf 
hij het woord aan ons. We konden de koningin heel goed 
zien en zij kon ons goed zien. We hebben verteld waarom 
scouting zo leuk is en de koningin bedankt dat ze bescherm-
vrouwe is van Scouting Nederland. Na het gesprek met de 
koningin konden we de koninklijke familie nog goed zien en 
zijn we natuurlijk even gebleven om te kijken. We hebben 
daar nog een live interview 
met Scouting Nederland 
gedaan. Toen we weg gingen 
herkenden mensen ons’.

Het was een leuke, speciale 
en spannende ochtend voor 
zowel Floor en Tijn als moeder 
Maartje. Eentje om nooit 
te vergeten.
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Korte kennismaking met de nieuwe kapelaan

Handelse Processie 2021

NIEUW IN DE PAROCHIE Tridentijnse Mis

Beste lezers van Rond ‘t Hofke,

Al weer enkele maanden ben ik actief als de nieuwe kape-
laan van de parochie Sint Joris, waar ook de gemeenschap 
van Sint Martinus onder valt en daarom leek het me hoog 
tijd een keer kort iets over mezelf te vertellen. 

Als tweede van vier broers groeide ik op in Vught in een lief-
devol gezin waar het geloof weliswaar niet dwingend, maar 
toch zeker wel levendig aanwezig was. Elke zondag gingen 
wij naar de kerk, we baden een Weesgegroetje voor het 
eten en nadat ik mijn Eerste Communie had gedaan werd ik 
ook misdienaar. Je zou kunnen zeggen dat ik het Brabantse 
“standaardpakket” aan geloof heb meegekregen, maar dat 
ik toen ik iets ouder werd, toch vooral naar de kerk ging 
omdat ik als koster 15 gulden vergoeding kreeg telkens als 
ik de deuren openden, de klokken luidde en de kaarsen op 
tijd aanstak. Dit wat lauwe geloof veranderde drastisch toen 
ik op mijn 22e de Bijbel ging lezen. 

Op Sinterklaasavond van het jaar 2002 sloeg ik achteloos de 
Bijbel open die jarenlang had gediend als onderzetter voor 
mijn cactusplantje. Eerder uit verveling dan uit interesse 
begon ik te lezen uit het laatste Bijbelboek de Apocalyps 
en ik had sterk het gevoel alsof God het vanaf dat moment 
overnam. De woorden die ik al vele keren tijdens de Mis op 
zondag had gehoord, leken ineens tot leven te komen en 
het was alsof de Allerhoogste, de Heer van hemel en aarde, 
zelf tot me sprak.

Deze eenvoudige ervaring veranderde mijn leven drastisch 
en na die avond wist ik dat geen dag van mijn leven nog 
hetzelfde zou zijn. Het geloof bleef in de jaren daarna groei-
en en het verlangen om er meer mee te doen dan alleen op 
zondag naar de Mis gaan ook. 

In het jaar 2009 besloot ik naar het seminarie te gaan en 
in 2016 werd ik door de bisschop van ons bisdom Mgr. De 
Korte tot priester gewijd. Mijn korte ervaring als priester 
heeft me al naar het Land van Maas en Waal gebracht, 
waar ik mijn stagejaar heb doorlopen en daarna naar Sint 
Michielsgestel en Den Dungen waar ik de afgelopen vier 
jaar namens Jezus Christus zijn kudde mee mocht wijden. 
Ik kan u vertellen: dat is prachtig mooi. Hoewel het leven 
van een priester zeker bij vlagen een kruisweg kan zijn, 
is het gevoel dat overheerst in mijn hart toch vooral dat 
van diepe vreugde. Vreugde om het feit dat God me heeft 
geroepen om in een donkere en verwarrende tijd zijn Licht 
onder de mensen te verspreiden. Om met de woorden van 
onze voormalige bisschop Mgr. Hurkmans te spreken “als 
jongemannen zouden weten hoe ongelooflijk mooi het is 
om priester te zijn, dan zou het seminarie vol zitten!” 

Heel graag hoop ik u binnenkort een keer “live” te ontmoe-
ten in onze mooie Martinuskerk en weet dat ik tot die tijd 
zeker voor u bid!

Hartelijke groeten en Gods zegen, Kapelaan Pieter Zimmer-
mann. 

Ook dit jaar heeft de Broederschap van de Handelse Processie moeten besluiten om de bedevaart 
(welke was gepland in het weekend van 19-20 juni) niet te laten doorgaan. De anderhalve-me-
ter samenleving staat een reguliere processie in de weg. Deze kan niet georganiseerd worden 
wanneer de gezondheid van pelgrims en toeschouwers in gevaar komt. Laten we hopen dat op 
18 en 19 juni 2022 de processie naar Handel weer kan doorgaan en we de bedevaartgangers als 
vanouds door Tongelre zien voorbijtrekken.

Het is erg mooi om te kunnen vertellen dat we in onze parochie sinds kort zijn begonnen met 
het vieren van de H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Sinds het in 2007 door 
Paus Benedictus XVI uitgevaardigde motu proprio Summorum Pontificum is er in de Kerk weer 
meer ruimte gekomen voor het vieren van de H. Mis volgens het missaal van Trente.
Wereldwijd is er, met name onder jongeren, een herwaardering gekomen voor deze eenvoudige 
vorm van liturgie waarbij stilte, intens gebed en eerbied voor de Heer in het Sacrament centraal 
staan. De H. Mis is geheel in het Latijn en de priester keert zich met  
de gelovigen richting het kruis om zo namens de gehele Kerk het 
misoffer aan God op te dragen. 

Laaf u aan de Heer die zich in stilte aan ons schenkt en laat uw 
hart vervuld worden van een vrede die alleen God kan geven. Wees 
welkom elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur in de St. 
Martinuskerk in Tongelre. 

De eerstvolgende H. Missen zijn op:
 • Woensdag 2 juni
 • Woensdag 7 juli 
 • Woensdag 4 augustus

Wij zijn op zoek naar een BEHEERDER 
BEGRAAFPLAATS CALIXTUS / MARTINUS

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

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

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

Sollicitatiebrief met CV sturen ter attentie van voorzitter bestuur:
STICHTING R.K. KERKHOF “St. Calixtus” EINDHOVEN (TONGELRE)
Hofke 153 5641 AK Eindhoven of via mail: secretariaat.calixtus@gmail.com.



23

GEZINNEN MET KANKER WELKOM BIJ DE EIK

MIDZOMERNACHT WANDELTOCHT EINDHOVEN 
GAAT DOOR! 

De Eik is een ontmoetingshuis voor mensen die leven met 
en na kanker. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen 
elkaar ontmoeten en worden begeleid door vrijwilligers. 
Thérèse van den Biggelaar, coördinator van De Eik, vertelt: 
“Wij bieden voor kinderen en ouders warme ontmoetingen 
waarbij ervaringen, informatie en emoties gedeeld kunnen 
worden. Het hoeft niet altijd over kanker te gaan”.

De Eik werkt samen met 2 coaches van Kasam en vrijwilli-
gers van De Eik. Kasam is er voor kinderen en ouders die te 
maken hebben met kanker in het gezin. “We hebben samen 
een mooi lotgenotenprogramma opgesteld waarbij kinde-

ren en ouders leren omgaan met kanker,” vertelt Laura van 
Nispen, Kasam-coach en ervaringsdeskundige.

Het programma start op 17 mei met een informatieavond 
voor de ouders/opvoeders. Daarna zijn er 7 woensdagmid-
dagen voor de kinderen en een afsluitende bijeenkomst 
voor de ouders.

Kijk voor het programma en aanmelding op onze website 
www.agenda.inloophuis-de-eik.nl of bel 040-2939142. De 
Eik, Klein Tongelreplein 8, 5613 KK, Eindhoven.

De eerste twee wandeltochten toonden de populariteit en 
de potentie van dit evenement al aan met respectievelijk 
400 en 880 deelnemers. De inschrijfkosten voor lopers zijn 
laag en via sociale media kan men zich eenvoudig laten 
sponsoren. 

De wandeltocht van 2019 ligt nog vers in het geheugen: 
“De sfeer onder de groepen wandelaars varieerde van 
uitgelaten vrolijk tot emotioneel. De ene groep liep zingend 
van stempelpost naar stempelpost, terwijl andere groepen 
foto’s van, aan kanker overleden, dierbaren met zich mee-
droegen,” vertelt Tom Essink van organisator Rotary Club 
Eindhoven-Zuid.  
 
De tocht wordt gehouden van 19 tot en met 26 juni en ook 
dit jaar gaat het daarmee ingezamelde bedrag naar KWF. 
Ditmaal individuele wandeltochten, waarbij wandelaars zelf 
de dag, afstand en tijdstip kiezen en zelfstandig via route.nl 
de routes volgen. Op deze manier kunnen mensen zich 
toch door hun deelname en het inzamelen van sponsorgeld 
inzetten voor het KWF. Essink: “Dit jaar dus helaas geen 

feestelijke start, finish en gezellige stempelposten; wel gaat 
de route langs diverse horeca terrassen.” 
 
Rotary Club Eindhoven-Zuid haalde in 2019 ruim € 38.000 
op voor KWF, maar durft geen verwachting uit te spreken 
voor deze Corona-veilige versie. Stiekem hoopt de organisa-
tie dit keer € 50.000 binnen te halen, de eerste 90 enthousi-
aste wandelaars hebben zich al aangemeld.
 
De site is inmiddels volledig actief en deelnemers kunnen 
zich aanmelden via www.midzomernachtwandeltocht.nl  

Kanker zet je leven op zijn kop! Wanneer een van de ouders kanker krijgt kan dit heel ingrijpend zijn 
voor het gezin. Het ziek-zijn en de emoties die erbij horen, hebben effect op partner en kinderen.

Nadat in 2020 de derde editie van deze snelgroeiende wandeltocht wegens noodmaatregelen werd 
geannuleerd, gaat de wandeltocht dit jaar, volledig Coronaproof, door. 

 ‘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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Ingrediënten 
voor 4 personen

- 600 gram aardappelen
- 3 eierdooiers
- 100 gram boter + extra
- 4 stengels prei
- laurier en tijm
- 50 gram bloem
- 1/2 l melk
- 200 gram kruidenkaas
- 1/4 limoen
- 8 plakjes gerookte zalm
- peterselie of bieslook
- peper en zout

de Tongelrese
Keuken

Bereiding

1   Kook de geschilde aardappelen gaar en pureer ze. Doe de eidooiers erbij, roer 50 
gram boter door en kruid met wat zout. Schep de puree in een spuitzak. Leg een 
stuk bakpapier op een bakplaat en spuit mooie toefjes aardappelpuree 
(pommes duchesse).

 
2   Maak de prei schoon en snijd het wit in stukken van 7 cm. Smoor de prei in een 

klont boter en kruid met peper en zout. Leg er enkele blaadjes laurier en takjes 
tijm bij. Doe er een scheutje water bij en zet de deksel op de pan. Laat de prei 
garen op een laag vuur.

3   Maak een roux van 50 gram boter en de bloem. Giet er de melk bij en laat al 
roerend indikken. Smelt de kruidenkaas in de saus. Voeg een beetje melk toe als 
de saus te dik is. Kruid met peper en zout. Rasp de limoen en doe de zeste bij de 
saus. Voeg ook wat sap van de limoen toe.

4   Verwarm de ovengrill op hoge temperatuur. Zet de pommes duchesse onder de 
ovengrill tot ze goudbruin zijn. Meng de jus van de prei onder de kaassaus. Rol de 
prei in de plakjes gerookte zalm.Verdeel de saus over de preirolletjes en serveer ze 
met de pommes duchesse. Werk af met wat gehakte peterselie of bieslook.

 
Eet smakelijk!

Clasine en Jack

Een feestelijk gerecht voor een mooie avond met vrienden.
Preirolletjes met gerookte zalm en pommes duchesse.

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

Producten  1 17.95 per blikje.   pommade   clay   gum   wax  Producten  1 17.95 per blikje.   pommade   clay   gum   wax  

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

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Mannen, Uomo, Guys, Homme
Uniek. Individueel. Krachtig. Mannelijk.
En dat alles met een onmiskenbare stijl.

Tailor’s made grooming for real men*

paulvangemert.nl

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



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 18 juni 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 7 juni 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 3 en 17 juni 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.

Ruimtes te huur vanaf september
Vanaf september hebben we op enkele dagen ruimtes 
te huur voor buurtactiviteiten, vergaderingen of andere 
activiteiten.
Voor degene die iets leuks wil gaan organiseren kun-
nen we ruimtes beschikbaar stellen tegen een kleine 
vergoeding. Let op: wij zijn niet open voor privéfeesten.
Voor maatschappelijke activiteiten hebben we een lage 
basishuur en voor commerciële doeleinden een hogere 
huur. Voor actuele huurprijzen kijk op onze website: 
www.ouderaadhuiseindhoven.nl .
Voor informatie kun je altijd vrijblijvend contact met 
ons opnemen.  
Wil je iets leuks organiseren dan willen wij altijd mee-
denken/helpen om er een succes van te maken. 
Op vrijdagmorgen tussen 10.00u en 11.30u is er altijd 
wel iemand aanwezig die vrijblijvend informatie kan 
verstrekken.
Ook kan iedereen op de vrijdagochtend vrijblijvend info 
krijgen over ons vrijwilligerswerk, onze activiteiten en 
onze openingstijden.

Bevrijdingsmarkt 
Zondag 19 september, van 12.00 tot 17.00 uur 
organiseert ’t Oude Raadhuis, in het teken van 
de bevrijding van Eindhoven, weer haar traditio-
nele bevrijdingsmarkt.
Ongeveer 40 kramen van particulieren, leuke 
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties 
voor kinderen en volwassenen, de bar en het 
terras zijn open en er is ook muziek! Kraam-
huur: 27,50 euro per kraam en een borg van 
5 euro die je na afl oop terug krijgt.
Kinderen t/m 12 jaar mogen op die dag speel-
goed en kinderboeken verkopen op een kleed 
van 2 bij 2 meter. 
De kosten bedragen 2 euro per kleed. 
Ouders mogen de kinderen ondersteunen. 
Er mogen geen andere spulletjes worden ver-
kocht. Voor inlichtingen en/of reserveringen 
kun je contact opnemen met ’t Oude Raadhuis.
Aanmelden kan nu al via 
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl

Fietsdriedaagse
Woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur 
bij ’t Oude Raadhuis. Inschrijfgeld inclusief 
route € 2,- per avond of € 5,- voor 3 avonden.
Kinderen t/m 13 jaar gratis!
Met deze driedaagse sluiten we het seizoen af. 
We voeren je in je eigen tempo langs de mooiste 
plekjes van Eindhoven. 
De routes variëren tussen de 30 en 35 km. 
En op de laatste avond vanaf 20.00 uur gezellige 
afsluiting in ’t Oude Raadhuis

Invulling Oude Raadhuis juni.indd   2-3Invulling Oude Raadhuis juni.indd   2-3 11-05-2021   10:0911-05-2021   10:09
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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

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. 

Taarten van Karin Wandelworkout!

Wat een lieve, warme reacties op de berichtgeving in de 
vorige editie van Rond ‘t Hofke. De taarten gaan geweldig 
worden met al die energie van jullie!

Bij deze het logo dat we met trots presenteren:

Op donderdag 20 mei is de Wandelworkout weer van 
start gegaan. Iedereen kan meedoen! 
 • Kosten zijn € 2,- (incl. kopje koffie/thee).
 • Verzamelen vanaf 10.35 uur en je vertrekt om 10.45 uur.  
 •  Je bent onder begeleiding van een ceasar-thera-

peut en fysiotherapeut tot 11.45 uur aan het wan-
delen, genieten van de natuur en wat oefeningen 
aan het doen om soepel te blijven. Kortom: een 
stukje conditie, een stukje soepelheid, maar vooral 
veel gezelligheid!

 •  Na afloop drink je samen een kopje koffie of thee.

De gehele activiteit wordt natuurlijk conform de richtlij-
nen RIVM georganiseerd.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met 
Marja Boerefijn (06-44109579) of Jos Graumans.

Orka Dance

Allemaal enthousiaste dansers in een echt Orka Dance 
shirt! Oefenen voor een eerste optreden. 

Biljarten

En nogmaals een oproepje voor de biljarters.
Let op: Wij zijn op het moment van dit schrijven nog 
niet open. Heb je interesse, mail dan vast even. Dan 
laten wij weten wanneer er weer wordt gestart met 
biljarten.

Kom gezellig langs ‘n 

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

senioren Biljart

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

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

Broekakkerseweg 1 te Eindhoven!

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

 
Interesse?

Stuur een mailtje naar info@orkacentrum.nl

Of kom eens langs op dinsdag of donderdag
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MINDER ERFBELASTING 
MEER NAAR ERFGENAMEN

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Voor informatie bel (040) 263 11 27

De Pinckart 54 • 5674 CC  Nuenen

T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Erfbelasting Eindhoven is lid van

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

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

happiness for your skin

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

www.happyskin.nl

Alles voor uwAlles voor uw
schoonheidschoonheid

Pedicurepraktijk Jacqueline

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

www.pedicurepraktijkjacqueline.com
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De Speelhoek
Zoek de 7 verschillen
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momenten met
Hart, ziel en handen

Een oud verhaal: Als de zon op je huid  
door Tjalling Huisman

 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

Ik las laatst dat ze daar zo’n honderd jaar geleden anders 
over dachten. Het idee ontstond dat je kinderen niet 
teveel moest knuffelen. Ook groeide de overtuiging dat je 
kinderen moest beschermen tegen bacteriën. In een aantal 
tehuizen voor vondelingen bracht men deze inzichten in 
praktijk: men isoleerde de kinderen van elk onnodig men-
selijk contact. Er hingen lakens tussen de wiegjes en de be-
geleiders droegen handschoenen en maskers. Ze raakten de 
kinderen zo min mogelijk aan, met de beste bedoelingen.

In 1945 publiceerde iemand een onderzoek, waarin hij het 
welzijn van deze kinderen vergeleek met de kinderen in een 
kinderopvang in de gevangenis. In die gevangenis was het 
een chaos waarin kinderen vrij speelden en ook in elkaars 
bed klommen. Hun (gestrafte) moeders mochten ook tijd 
doorbrengen met de kinderen en met hen spelen.
In het tehuis voor vondelingen stierf gedurende het onder-
zoek meer dan 25% van de kinderen. In de kinderopvang in 
de gevangenis stierf geen enkel kind. De onderzoeker kwam 

tot de conclusie dat de grote kindersterfte in de tehuizen 
kwam door een gebrek aan liefde en aanraking.

Kinderen, mensen hebben het broodnodig om aangeraakt 
te worden. De wetenschap ontdekte dat een zachte – en 
gewilde! -  aanraking aan het lichaam een signaal geeft dat 
de aanmaak van oxytocine stimuleert. Oxytocine is een 
hormoon dat zorgt voor een afname van stress en angst en 
een toename van naastenliefde.

Het niet kunnen aanraken, dat maakt deze tijd tot een 
moeilijke tijd. Woorden zijn niet altijd toereikend, maar ge-
lukkig kunnen woorden wel naar je toereiken. In plaats van 
een arm om de schouder, iemand vertellen dat je hem zo 
graag even zou willen vasthouden. In plaats van een knuffel 
de ander toevertrouwen dat hij of zij een speciaal plaatsje 
heeft in jouw hart. In plaats van een hand vasthouden ter-
wijl je luistert naar de ander, gewoon aandachtig luisteren 
naar zijn of haar verhaal.

Maar ja, behelpen blijft het! Het woord huidhonger vind ik 
een prachtig woord voor dat waar velen nu aan lijden. Maar 
zo treffend als het woord, zo schrijnend is het gevoel dat 
erbij hoort.

Ik hoor er iets in van het smachten dat klinkt uit een zin die 
ik in de Bijbel las: zoals een hinde smacht naar stromend 
water, zo dorst mijn ziel naar U God.
Hoe lang kun je leven met dorst naar God?
Hoe lang kun je overleven met huidhonger?

ds Tjalling Huisman

Wat heerlijk dat het lente is en dat het zomer wordt. Je kunt dan zo lekker op een bankje buiten 
zitten en de zon je huid voelen strelen. Maar hopelijk komt er ook snel een tijd dat je een ander 
gewoon weer kunt aanraken. Zonder angst voor corona iemand een hand geven, een hand op 
een schouder leggen, een aai over je bol krijgen. Af en toe een aanraking, dat heb je als mens 
broodnodig. Het is als de zon op je huid.
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van de Geloofsgemeenschap

34 35

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

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

veel moeite voor gedaan, want dat getal is naar Joods 
gebruik nodig om het belangrijkste Joodse gebed voor de 
overledenen te kunnen bidden: de Kaddisj. Waarschijnlijk 
zou dit de eerste keer zijn, na 65 jaar, dat dit gebed voor 
deze overledenen zou klinken. En misschien ook de laatste. 
Dus het spande erom. Het gebed hoort staande gebeden te 
worden. En daar het pas aan het einde van de bijeenkomst, 
die twee uur duurde, plaatsvond, stonden de leden van de 
Joodse gemeenschap heel die tijd. Een hele opgave voor 
wie dan ook, laat staan als je oud of slecht ter been bent. 
Een van hen zei na afloop: “ik kan eigenlijk hooguit maar 
een kwartier staan vanwege pijn in mijn benen. Op een of 
andere manier heb ik nu de kracht gekregen om de pijn zo 
lang vol te houden. Het moest vanwege de Kaddisj.” Om 
niet te vergeten… 

*Uit: Ze waren onze buren, de verhalen achter de namen op 
de struikelstenen. 

Projectgroep Struikelstenen Eindhoven 
Inkeri Hyvarinen

Geestelijk verzorger GGzE

Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
  Zondag 30 mei 10.00 uur  

ds Tjalling Huisman
  Zondag 6 juni 10.00 uur  

ds Petra Speelman
  Zondag 13 juni 10.00 uur  

ds Elbert Grosheide
  Zondag 20 juni 10.00 uur   

ds Tjalling Huisman
  Zondag 27 juni 10.00 uur  

ds Huisman/Grosheide Afscheid Elbert
  Zondag 4 juli  10.00 uur  

ds Margit van Tuijl 
 

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-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen. 

Het volgende artikel is geplaatst in ons kerkblad SAMEN.
Om niet te vergeten…. 
Stolpersteine, in het Nederlands: struikelstenen. Intussen 
zie je ze overal in Eindhoven in het plaveisel liggen op 
plekken waar Joodse inwoners tijdens de tweede wereld-
oorlog door de Duitse bezetter uit hun huizen werden 
gehaald en naar een concentratiekamp gevoerd. Nu zijn 
daar hun namen in koperen steentjes gegraveerd. Om niet 
te vergeten… 

Het is een initiatief van een Duitse kunstenaar, Gunter 
Demnig. Hij zegt er over: “Een Stolperstein is er om mensen 
te laten struikelen. Niet letterlijk, maar struikelen met het 
hart en het hoofd(…). Als je de tekst wilt lezen, heb je het 
hoofd te buigen. En je leest dat in die donkere tijd een mens 
hier leefde, gedeporteerd werd en vermoord. Een 
monument om even stil te staan, op een onverwacht 
moment, midden in het leven zelf.” *

De eerste struikelstenen in Eindhoven werden op de Grote 
Beek gelegd. Daarop staan 24 namen van Joodse patiënten 
die verpleegd werden in wat toen het Rijks Krankzinnigen 
Gesticht heette. Elk jaar op 4 mei om 12.00 uur herdenken 
wij hen op de Grote Beek. We noemen dan hun namen en 
staan stil bij hun verhalen. We leggen witte rozen en, naar 
een oud Joods gebruik, witte steentjes op de struikelstenen. 
Om niet te vergeten…

Maar de dag zelf, waarop de struikelstenen door Gunter 
Demnig op het pad naar de begraafplaats van de Grote 
Beek gelegd werden, vertelt nog een apart verhaal. Het was 
op 10 mei 2009, een zonovergoten lentedag. Onder de 
genodigden was ook de Joodse gemeenschap van 
Eindhoven. Ondanks de hoge leeftijd van velen van hen en 
hun geringe aantal was het hen gelukt om te komen. En nog 
belangrijker: ze waren er met zijn tienen. Daar hadden ze 

Op Stille zaterdag is de nieuwe Paaskaars aangestoken aan 
het paasvuur 

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 Sint Martinuskerk ook  
een Eucharistieviering om 9.00 uur. 
Voorafgaand aan deze viering worden om 8.45 uur 
gezamenlijk de lauden gelezen. 
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. Voor meer uitleg over 
de Tridentijnse mis, zie de informatie op pagina 20.

In onze kerk is deze maand gedoopt,  
Casper Clemens Maria Gerrits.

Er is voorlopig na afloop geen samenkomst in het KWC.
• In Berckelhof Gen. Cronjéstraat, zijn nog geen diensten
mogelijk.

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.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324;
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl.

Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC
kunt u bellen met het tel. nr. 040 2110467  
(Parochiecentrum Sint Joris) www.parochiesintjoris.nl.
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Tongelre
Verleden en heden

Achter deze overweg begon Oud Tongelre. Foto uit 1961 (Daf 750) en later ingekleurd. De stoep voor het café 
links was slechts 2 tegels breed. Het is al heel lang geleden gesloopt. Nu is er het hondenuitlaatterrein.
Fotobijdrage van Jan en Nettie Thijssen in Facebook groep “Eindhoven Toen”.
(Uit het archief van Tongelre Toen en Nu)

De situatie nu 2021, dus 60 jaar later. Voor het eerste pand links begint de Ceramlaan. Rechts achter de over-
weg stonden ook huizen waaronder de” Rijzende” winkel (textiel en fournituren) van Bisschops.
Na de sloop heeft het terrein tot nu toe braak gelegen. Foto: Paul Brans
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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
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rondom de
Wasvenboerderij

Jammer genoeg konden niet alle activiteiten die we vorige maand in petto hadden doorgang vinden. 
Ook nu is het nog onzeker wat er wel en wat er niet door kan gaan. Dat hangt af van hoe snel verdere 
versoepelingen mogelijk zijn. 

Gelukkig is er in de buitenlucht al veel mogelijk. We blijven daarom optimistisch en hebben weer flink 
wat activiteiten voorbereid. Mocht je willen deelnemen, check dan eerst nog even voor de zekerheid 
onze website www.wasven.nl of op onze sociale media voor het laatste nieuws. 

Planning activiteiten juni

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

Natuurmarkt en -wandelingen zondag 30 mei 12.00 – 17.00u

Boeren Burgers Buitenlui spellencircuit zondag 30 mei 13.00 – 18.00u

Effenaar ’t Wasven: borrelen in ’t groen donderdag 3 juni v.a. 18.00u inloop

Natuurwerkochtend voor groot en klein zaterdag 5 juni 9.30 – 12.30u

Klusochtend  zaterdag 12 juni 9.30 – 12.30u

Muziek aan tafel zaterdag 12 juni v.a. 15.00u inloop

Boeren Burgers Buitenlui spellencircuit zondag 13 juni 13.00 – 18.00u

Effenaar ’t Wasven: borrelen in ‘t groen donderdag 17 juni v.a. 18.00u inloop

Natuurwerkochtend voor groot en klein zaterdag 19 juni 9.30 – 12.30u

Muziek aan tafel zaterdag 26 juni v.a. 15.00u inloop

Boeren Burgers Buitenlui spellencircuit zondag 27 juni 13.00 – 18.00u

NL Doet: Wasven doet mee!

 Op zaterdag 29 mei doen we weer mee aan de grootste vrijwilligersac-
tie van Nederland: NLdoet. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights 
en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te 
steken. Dat kan ook bij het Wasven met allerlei activiteiten in het 
groen. We houden natuurlijk rekening met alle coronavoorschriften. 
Help je mee om samen met ons een aantal karweitjes te klaren? Al heb 
je 2 linkerhanden of 2 rechtse, of misschien wel groene vingers, NLdoet 
is voor iedereen en voor alle leeftijden. We starten om 9.15 uur met 
koffie en een inleiding 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!
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Effenaar ’t Wasven: 
borrelen in het groen
 In mei konden de terrasconcerten jammer genoeg nog niet 
doorgaan. Wij hópen dat dat in juni wel het geval zal zijn! 
Op donderdag 3 en 17 juni zorgt de Effenaar voor de mu-
zikale omlijsting, wij zorgen voor een heerlijke borrelplank 
en verse drankjes. Uiteraard helemaal volgens de corona-
richtlijnen, maar mèt het unieke Effenaar ’t Wasven gevoel. 
De optredens beginnen om 19 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. 

rondom de
Wasvenboerderij

Natuurmarkt
 Op zondagmiddag 30 mei is er een natuur-
markt op het Wasventerrein. Er zijn kraam-
pjes met allerlei biologische, eerlijke en 
streekproducten. Ook kun je deelnemen aan 
verschillende wandelingen met begeleiding 
door de Tongelrese natuur. Kom je ook?

Boeren, burgers en 
buitenlui
 Op de zondagen 30 mei, 13 juni en 27 juni worden in de Tuinderij 
en op de Kasteelakker negen teamspellen in circuitvorm neerge-
zet. De spellen zijn in XXL-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. De 
spellen kunnen gespeeld worden tussen 13 en 18 uur. 

Je kunt starten tot 16 uur. Graag reserveren via het reserverings-
systeem op onze website. 

Natuurwerkochtenden
  De natuurwerkochtenden, elke 1e en 3e 

zaterdag van de maand, gaan in elk geval 
zeker door. Er zijn altijd volop leuke en nuttige 

natuurklussen te doen rondom de Wasvenboer-
derij, en ze kunnen op voldoende afstand worden 

uitgevoerd. 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 5 en 19 juni. 
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. 

Muziek aan tafel
Net als vorige zomer organiseren we in samenwerking met 
CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) weer terras-
concerten op de zaterdagmiddag. Op de zaterdag 12 en 26 
juni 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 
15.30 of 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.

Klusochtend
 We klussen wat af bij het Wasven. In het groen tijdens de 
natuurwerkochtenden, maar óók timmeren, schroeven, schuren 
en schilderen we er regelmatig op los. We maken bijvoorbeeld 
onze eigen buitenbar en –podia. We doen dat op de 2e zaterdag-
ochtend van de maand van 9.30 – 12.30 uur. Kom je op zaterdag 
12 juni ook helpen? Samen klussen is hartstikke gezellig! Vanaf 
9.15u staat de koffie klaar in de kas. 

Meer informatie
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.
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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

gezond en Wel
HERSTEL NA CORONA

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

Ook bij Fitther kunt u terecht voor het sporten na corona. 
Als NL Actief preventiecentrum bieden wij het beweegpro-
gramma ‘Actief na Corona’.
De klachten die voortkomen uit een doorgemaakt corona 
ziektebeeld zijn zeer breed en variëren van ernstig tot mild. 
Het kan zijn dat u langdurig op de intensive care heeft 
gelegen en bent beademd. Misschien heeft u niet op de 
IC gelegen, maar heeft u wel een intensieve ziekenhuisop-
name doorgemaakt of bent u ziek thuis geweest. Hoe dan 
ook, het herstel vraagt om specialistische begeleiding.
Voorbeelden van klachten zijn kortademigheid, benauwd-
heid, verminderde kracht, stijfheid, vermoeidheid, ge-
wichtsverlies, verminderde conditie, geheugenverlies, angst 
en depressie.

We brengen samen in kaart waar de hulpvraag ligt en gaan 
aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie 
en koppelen dit aan dagelijkse handelingen zoals staan, 
lopen, wassen, aankleden en huishoudelijke taken, om 

uiteindelijk weer richting werk, hobby en sport te komen.
De oefeningen/bewegingen kunnen waar nodig starten in 
bed, op een stoel, staand, op de hometrainer of loopband 
door middel van interval- of duurtraining. We bouwen dit 
stap voor stap op. Daarnaast kan er met specifieke oefenin-
gen gezorgd worden voor goede ventilatie van de longen en 
slijmmobilisatie met huf- en hoesttechnieken.

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

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

Kunnen wij u helpen bij uw herstel of heeft u vragen? 
Dan kunt u bellen op 040 – 281 43 17 of stuur een e-mail 
naar info@fysiotherpietongelre.nl.

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

Kindermuziekweek
Vrijdag 16 april stond er een heuse brass-band op het schoolplein van basisschool de Boog.
Deze activiteit was in het kader van de Kindermuziekweek. Nu de kinderen niet naar een concertzaal 
kunnen, kwam de muziek naar de kinderen toe. Het was een grote verrassing voor de kinderen 
en wat hebben ze genoten! 

Op allerlei verschillende manieren hebben de kinderen naar de band kunnen kijken en luisteren. 
Wat een gave band, de Aeris Brass Band!

Bedankt namens alle kinderen van Kindcentrum De Boog.

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

De overgebleven letters vormen een RIVIER IN OVERIJSSEL

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 juni 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 ’Schipbeek’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:

M. Baeten, Hageheldlaan 70

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

 Pagelaan woordzoeker 
juni 2021

AANSTELLING ECODUCT MORAAL STYLISTE
AANTREFFEN EENZELFDE NIETES TOILETBLOK
AKKERBOUW EPIEK NOGAL TUINSTOEL
ALLERMEEST ERVAREN OMKLEDING UITEENLOPEND
AMUSE EUFEMISTISCH ONGELUKSVOGEL UITGEBREID
CINEAST HANDBEDIENING OVERWINNEN VEERTIG
CONVENTIONEEL HOMMEL PAUZE VERSPERREN
DAGREIS KAUWBEWEGING PISTOOL VRIEND
DERHALVE LANDMEETKUNDE PROGRAMMA WALLABY
DIRIGENT LANGUIT PUZZELEN ZEILPLANK
DOORNUMMEREN MAAGD SNIJDER 

Yogatherapie lessen, 
volg 3 kennismakingslessen 

en ontdek de genezende 
werking. Kosten €30,-

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


