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van de Redactie
Heeft u op de voorpagina gezien welke
jaargang we zijn ingegaan? Ja, beste
wijkbewoners, dit wordt ons 58e jaar.
Niet te geloven dat wij al 27 jaren
proberen u op de hoogte te houden
van het wel en wee van ons Tongelre.
Alhoewel, dit klopt niet helemaal.
Achtenvijftig jaar geleden zijn anderen
met “Rond ’t Hofke” begonnen en
onze werkgroep heeft in 1995, na een
moeilijke periode voor het blad, een
doorstart gemaakt. Sindsdien zorgen
wij, zoals u wel begrijpt in wisselende
samenstelling, voor het voortbestaan
van ons wijkblad. Want natuurlijk zijn
er gedurende die jaren medewerkers
gekomen en gegaan. Maar over het algemeen zijn onze groepsleden, allemaal
vrijwilligers, heel trouw en wordt er
iedere maand enthousiast aan weer een
uitgave gewerkt.

Bankrekeningnummer
NL07 RABO 0178 2259 83
t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke

Tabaksspeciaalzaak

RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

lijmbeekstraat 247a eindhoven www.delimbeek.nl 040 245 25 77

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

drukkerijallcolor

Pedicurepraktijk

grafische totaaloplossingen

Jolanda Visser Medisch Pedicure
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Adres:
Daalakkersweg 2-54/2-56
5641 JA Eindhoven

drukwerk

printwerk

afwerking

Lange Voren 16, 5521 DD Eersel | ‘t Hoogvelt 4, 5721 VW Asten
T 0497-331 331 - E info@allcolor.nl - www.allcolor.nl

2

Dus, beste lezers, het februarinummer
van de 58e jaargang van ‘Rond ’t Hofke”
kunt u openslaan!
Veel leesplezier!

Drukkerij:
Drukkerij allcolor, Eersel

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud

En hoe komt dat? Dat is eigenlijk heel
begrijpelijk. Wij krijgen veel positieve
reacties van u en daar zijn wij heel blij
mee. Uw waardering doet ons goed en
moedigt ons aan om door te gaan. Dat
is niet vreemd. Het is natuurlijk leuk als
je hoort dat wijkbewoners niet alleen
het wijkblad enthousiast lezen maar ook
genieten van de uitstraling en vinden
dat het gezien mag worden. Zo weten
ook onze adverteerders ons te vinden.
Zij maken dankbaar gebruik van de
mogelijkheid om via “Rond ’t Hofke”
hun waar aan te prijzen. Zij proberen
een mooie duidelijke en opvallende
advertentie te laten plaatsen die niet
aan uw aandacht kan ontsnappen.

Voor informatie of het
maken van een

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
11 februari 2022. Kopij moet altijd
voorzien zijn van naam en adres van
de afzender, eventueel met foto’s
(minimaal 600 Kb) en/of logo’s
(los bijgeleverd).
Foto’s niet in een Worddocument
aanleveren!

Foto: Hans van Kimmenade
Schapen in de Loostraat

Datum volgende uitgave:
± 25 februari
Abonnementprijzen:
Alleen per kalenderjaar en bij vooruit
betaling. Postabonnement € 35,00
en bezorgabonnement € 25,00.
Opgave bij penningmeester
Jan van den Bosch (040-2810590).
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van reden artikelen te weigeren, te wijzigen
c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer 112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
088-8765151
Politiebureau Algemeen, geen spoed
0900-8844
Gemeente Eindhoven: 14 040
Omslagfoto:
Aleks Veldhoen

afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078
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Bergen Taxi Eindhoven

Help jij mee eenzaamheid aan te pakken?

Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

In de huidige coronatijd zijn veel mensen eenzaam, o.a. Eindhovense inwoners van buitenlandse afkomst die de
Nederlandse taal niet goed beheersen.
Onze vrijwillige taalcoaches geven deze groep gratis (online) taallessen en helpen daarmee deze eenzaamheid te
verminderen.

040 - 290 84 84

Wij zijn op zoek naar VRIJWILLIGE COÖRDINATOREN, die het contact tussen taalcoach en deelnemer tot stand
brengen en dit taaltraject begeleiden.

BERGE

N

Tongelresestraat 322 • 5642 NE Eindhoven
www.bergentaxi.nl • info@ bergentaxi.nl

Ook zoeken wij een VRIJWILLIGE MEDEWERKER SECRETARIAAT, die het secretariaat en daarmee de rest van de
organisatie ondersteunt.
Wil jij ook je steentje bijdragen in het aanpakken van eenzaamheid en voel je je aangesproken door één van de
genoemde vacatures, ga dan naar onze website:
www.meedoenindewijken.nl
Daar vind je meer informatie over Meedoen in de Wijken en kan je het aanmeldformulier invullen:
https://www.humanitas.nl/afdeling/eindhoven/formulieren/formulier_vrijwilliger_MidW/
Wij nemen na het ontvangen van je aanmelding zo spoedig mogelijk contact met je op.

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

Carnaval
Nog even wachten en carnaval staat weer voor de deur! Op het moment van het schrijven van
dit stuk, is nog niet bekend wat er wel of niet door kan gaan. Maar kijken jullie ook zo uit naar de
optocht met de mooie praalwagens?
Mocht de optocht niet door kunnen gaan, dan zouden we het leuk vinden om met veel kinderen een alternatieve optocht
te maken.
Maak of teken je eigen praalwagen, gebruik daarvoor bijvoorbeeld; duplo, lego, papier, verf, stiften, doosjes, poppen. Zoals
je ziet, alles is goed.

meer dan

jaar
100
vakmanschap
Kanaaldijk Noord 113 • 5642 JA Eindhoven • 040 281 35 69 •
info@kluijtmansnatuursteen.nl • www.kluijtmansnatuursteen.nl

& traditie

Maak er vervolgens een foto van en stuur deze voor 11 februari op naar rondhethofke@gmail.com. Zo kunnen we in het
volgende nummer een alternatieve optocht maken.

Gesloten.
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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.

de wisselpen door
Anneke Michielsen
Hallo buurtbewoners,
Allereerst nog de beste wensen voor 2022. Wel een beetje laat, maar het stukje heb ik al eerder
geschreven. Mijn naam is Anneke Michielsen van Rijswijk en mijn man is Jos Michielsen.

Mij is gevraagd om deze maand een stukje te schrijven voor
Rond ‘t Hofke. Met liefde en plezier natuurlijk, want we
wonen hier erg graag. Zo’n 22 jaar geleden ben ik naar Tongelre verhuisd. Mijn hele leven heb ik als het ware overal
’gezworven’. Van Breda mijn geboortestad, via Scheveningen ben in Eindhoven terechtgekomen. Daarna ben ik in
Koningsbosch (Limburg) en weer op diverse plekken in Eindhoven en Geldrop gewoond. In Eindhoven heb ik uiteindelijk mijn plekje gevonden. Toen we in Geldrop onze flat uit
moesten en voor een woning in Eindhoven gingen, hoopte
ik echt dat we niet in Woensel terecht zouden komen. We
hadden relatief lang in Geldrop gewoond en dan heb je
toch gauw het dorpse gevoel en naar mijn idee heb je dat
met Woensel toch wat minder. Ja en toen kregen we een
huis aangeboden in de Avondroodstraat. In Tongelre, op
de geboortegrond van de vader van mijn man. Hij woonde
namelijk aan de Hageheldlaan. Prachtig!
Ik herinner me nog de kruidenierswinkel op de splitsing van
’t Hofke met de Hageheldlaan; de kruidenier, gehuld in een
stofjas, die de boodschappen nog rondbracht en vleeswa-

ren sneed en dan met het potlood, dat hij altijd achter zijn
oor had zitten, het bedrag op een papieren zakje schreef.
Bij de kassa stond zijn vrouw. Zij was altijd in voor een praa
tje. Helaas is deze winkel verdwenen, maar gelukkig zijn
het Chinese restaurant en bakker Van Woensel er nog wel.
Waar ik veel bewondering voor heb is het grote aantal vrijwilligers die in staat is het blad Rond ’t Hofke iedere maand
weer uit te brengen. Altijd gevuld met leuke en interessante
artikelen zoals de laatste keer over Sinterklaas. In november
en december is Hij met zijn gevolg weer langsgekomen. En
het zakje snoep dat dan aan de kinderen wordt uitgedeeld
vult zich ook niet vanzelf!! Zelf hebben wij geen kinderen,
maar we vinden dit initiatief zo geweldig dat wij dit financieel graag steunen. Ons neefje en onze nichtjes komen dan
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bij ons en zij krijgen ook een versnapering.
Waar ik ook erg van kan genieten is de Dahliatuin in de
Loostraat. Maar ook de jaarlijkse Openluchtmis bij het
Mariakapelletje in de Loostraat. Jammer dat het al 2 jaar
niet heeft kunnen doorgaan vanwege corona. Ik kijk altijd
op afstand naar de mis (want de echte gelovigen wil ik
niet storen) en na afloop steek ik een kaarsje aan. Het zou
mooi zijn als dit zou blijven bestaan. Maar het is natuurlijk
de oudere generatie die daar komt, dus kunnen we alleen
maar hopen.
Ja en dan is er het prachtige natuurgebied. Wij hoeven het
gangetje maar uit te lopen en we zitten bij de Loostraat.
Heerlijk wandelen daar. Richting de Brabis en vervolgens de
velden over. Hopelijk wordt de fietsstraat langs het spoor
snel aangelegd.
Ik heb gelezen dat ze in die omgeving het een en ander
willen veranderen. Energiebedrijf Vattenfall wil er 18 ha.
zonnepanelen aanbrengen. Ik heb mij dus aangemeld bij
groenparkdekleinedommel.nl/klankbordgroep om in ieder
geval op te hoogte blijven.
Ik werk al zo’n 36 jaar op de universiteit en loop regelmatig
terug naar huis. Via de Berenkuil het Wasven in. Genieten
hoor. Maar ik erger me wel enorm aan de rommel die achtergelaten wordt op sommige stukken. Onvoorstelbaar.
Ik ben een groot muziekliefhebber en geniet dan ook in de
zomermaanden van de muziek bij het Wasven, die daar, in
samenwerking met de Effenaar, wordt opgevoerd.

Eten en een drankje van het Wasven of je eigen mand
meenemen. En natuurlijk er een lekker lokaal biertje bij.
Leuke mensen ontmoeten, zoals de buurtjes en bekenden
van heide en ver, of gewoon nieuwe kennissen maken. Heel
relaxed allemaal.
Maar dat relaxte ondervond ik ook tijdens de Kennis Quiz in
het Oude Raadhuis. Waar we met een aantal buurtjes aan
mee hebben gedaan, heel leuk was dat.
We hebben een straat met erg gezellige mensen. Altijd fijn.
Ge hoeft elkaar niet te overlopen, maar wel goed zijn met
elkaar, zeker in deze tijden. Voor gezellige dingen zorgen ook
de mensen van speeltuin Zwaluwstaartweg. Om die kinderen
te zien spelen vinden wij altijd leuk om naar te kijken.
Nu we ouder worden zien we de buurt wel veranderen.
Voor ons niet altijd negatief maar voor de allereerste
bewoners van de wijk voelt dat soms wel zo. Onze generatie werkt natuurlijk vaker met zijn tweeën, dus dat kan
de indruk wekken dat ieder voor zichzelf leeft. Ik denk dat
de mensen vroeger wel wat vaker bij elkaar op de koffie
gingen. Dus is het goed dat er weleens wat georganiseerd
wordt in de wijk. Het is best goed toeven hoor, hoewel het
jammer is dat er niet zo’n buurtcafé is als ‘t Rozenknopje in
de Hoogstraat, waar je met de buurt gezellig een drankje
kunt doen en de beentjes kunt losgooien. Maar verder is
het prima hier.

Anneke
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Kinderdagverblijf
Lukkepuk
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

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010
DONDERDAG
EXTRA KOOPAVOND! 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 koffie staat klaar! Ook kunt u via onze
website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

Pagelaan 7 • 5641 CB Eindhoven • 040-2813679 • hairbypeggy.nl

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4

SGE Tongelre digitaal
Bij SGE Tongelre kunnen wijkbewoners van Tongelre zeker zijn van goede zorg. Naast uw gezondheid werken wij aan een duurzaam gezondere wijk. SGE Tongelre staat voor u klaar met een
team zorgverleners en informeren en adviseren u graag over uw gezondheid en uw welzijn.
Vanwege alle coronamaatregelen is het advies nog steeds
om niet zomaar naar het centrum te komen. Neem altijd
eerst telefonisch contact op. In de centra wordt 1,5 meter
afstand gehanteerd. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen adviseren wij, zeker nu, gebruik te maken van de digitale
mogelijkheden van het centrum. Via het patiëntenportaal
MijnGezondheid.net of de MedGemak app kunt u een aantal
gezondheidszaken bij uw huisarts gemakkelijk online regelen,
zoals een vraag stellen via een e-consult, de uitslag zien van
een (bloed)onderzoek of een herhaalrecept aanvragen. U
heeft dan 24/7 inzicht in uw medicatie en is het mogelijk een
bericht naar uw SGE-huisarts te sturen met bijlage.
Verdere informatie is te vinden op www.mijngezondheid.net.
Lukt het niet of heeft u nog verdere vragen over de instal-

latie kunt u contact opnemen met het centrum. We helpen
u hiermee graag. En natuurlijk ook voor andere vragen en
of gezondheidsproblemen staan onze professionals voor u
klaar.
Team SGE Tongelre wenst u een goede gezondheid en de
beste wensen voor 2022.

Tongelrese
Natuurwijzer
Het jaar van de merel!
Als allereerste wil ik u en uw naasten een heel gezond,
gelukkig 2022 wensen.
Laten we hopen dat het een zorgelozer jaar mag worden.
Eind december hoorde ik in alle vroegte een merelman
zingen, daar word ik blij van. Zijn melodieuze deuntje doet
me al denken aan het voorjaar. Dit jaar is het jaar van de
merel, uitgeroepen door de vogelbescherming en Sovon.
Aandacht voor de vogel die eigenlijk iedereen wel kent, of
moet kennen. ( algemene kennis!)
Foto: Patrick Spruytenburg. Merel vrouwtje

Dus struiken planten in de tuin, het liefst waar bessen
aan komen, die de merels en wellicht andere bes-etende
vogels eten.

Urkhovenseweg 15, Eindhoven
040-281 36 36
vandevoort@carprof.nl
www.carprof.nl/eindhovenoost
de leukste, mooiste, grootste en gezelligste
brei-en haakwinkel van eindhoven

accessoires

workshops

brei- & haakgaren

advies en begeleiding

Voordat er bessen aan komen heeft een struik of boom
eerst gebloeid. Dat is weer fijn voor de insecten.
Dichte struiken en heggen, of gevelbeplanting geeft nestgelegenheid en bescherming.

Foto: Rick Kuijten. Mannetje merel

De merel is een algemene broedvogel die een paar jaar
geleden behoorlijk in moeilijkheden is gekomen. Tot de
eeuwwisseling ging het goed met de merels, maar 2016
dook er een virus op,( je kent het wel) die de merelstand
behoorlijk deed slinken.
Het Usutu virus zorgde voor een afname van een derde
van de merels. Het is wat met al die virussen!
Ik tel vogels in ons postcode gebied en op elk telpunt
kwam de merel erin voor, maar vanaf 2016 is dat niet
meer. De sterksten bleven over en langzaam zien we wat
meer merels, maar nog niet het aantal als voorheen.
Kunstgras, daar is geen worm uit te halen
Wat wij doen?
Goede leefomstandigheden voor vogels dicht bij huis zijn
belangrijk. Vergroening van de stedelijke leefomgeving is
het belangrijkste eigenlijk. Hopelijk draagt het onderzoek
in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de
kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen
voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen.

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
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www.bloemendalwol.nl
Daalakkersweg 2-22
5641 JA Eindhoven
040- 266 96 04
corine@bloemendalwol.nl

Poeijersstraat 2 - 5642 GC Eindhoven
Tel.: 040 - 281 39 27
E-mail: info@thijsco.nl

Laat bladeren lekker in de borders liggen en kunstgras is
natuurlijk niet geschikt voor vogels, daar is geen worm uit
te halen. Kunstgras, net als te veel bestrating in je tuin,
geeft natuurlijk alleen maar meer warmte rond je huis,
dat is niet bevorderlijk bij hete dagen.
Allerlei gevaar op de loer
Wist je dat een merel echtpaar soms wel 3 zelfs 4 keer
een nest jongen groot kan brengen in een jaar? Als ze dan
allemaal volwassen zouden worden, kunnen dat tussen de
12 en 20 jonge merels zijn. Maar er ligt natuurlijk allerlei
gevaar op de loer. Zoals de O zo vriendelijke huiskat, of
van die verwilderde katten. Het verkeer, de sperwer, en
een raam. Als er dan ook nog dat merelvirus rondwaart,
tja , dan kan het hard gaan.
Nu de dagen langzaam gaan lengen zal de merelman weer
zoetjesaan zijn lied laten horen. Dan voel je de lente al een
beetje dichterbij komen. Heerlijk! Het laatste weekend van
januari is de nationale tuinvogeltelling. Daar kun je aan meedoen. Misschien krijg je wel de merel in je tuin en wellicht
ook andere vogels. Kijk anders even op de site van de vogelbescherming om deel te nemen aan deze leuke bezigheid.
Succes met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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XXXX

Foto’s uit
Tongelre

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

XXXX

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.

XXXXX
6 stuks

8,95

Foto Aleks Veldhoen - Heggemus

Primera Foto van Rooij
Tongelresestraat 276
5613 DV Eindhoven
www.primera-eindhoven.nl

www.primera.nl

...even naar Primera

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!

Foto Marie Jose van Aken Duif zoekt voer op raam in achtertuin

Foto Patrick Spruytenburg Een boze merel in het Wasven

Sport en spel onder deskundige begeleiding!
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CONTACT
Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

Foto Aleks Veldhoen - Spreeuw
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Nieuw bij Volksuniversiteit regio Eindhoven:
Zes vrouwelijke kunstenaars
In deze cursus gaan we ons verdiepen in de levens en de werken van zes bekende en minder bekende vrouwelijke kunstenaars, waarbij wij hen in de context van de kunstgeschiedenis plaatsen. Samen de levens en werken van vrouwelijke
kunstenaars bespreken en ons erover verwonderen heeft een positieve en inspirerende werking.
Kunstenaars die aan bod komen zijn:
Etel Adnan, Lee Krasner, Jacoba van Heemskerck, Hilma af Klint, Yayoi Kusama en Gillian Ayres.
Deze cursus is voor iedereen toegankelijk, er is geen voorkennis vereist.
De docent is mw. Juliette Kalse, afgestudeerd aan de Kunstacademie te Tilburg, werkt als zelfstandig beeldend kunstenaar,
waarbij de kunstgeschiedenis een grote inspiratiebron is.
Start: woensdag 9 februari, 13:00-15:00 uur, 7 lessen
Meer informatie en aanmelden: www.vu-eindhoven.nl

Nieuw bij Volksuniversiteit regio Eindhoven:
Familieopstellingen, een introductie
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar waarom mensen doen wat ze doen en hoe we in alles wat
we doen verbonden zijn met vorige generaties. Je gaat herkennen en ervaren hoe familieachtergrond bij mensen doorwerkt in het hier en nu. Als bepaalde familieleden of emoties ooit uitgesloten werden omdat er dingen zijn gebeurd die
toen te pijnlijk of te moeilijk waren, dan blijven die aandacht vragen bij latere generaties. In een familieopstelling onderzoeken we waar zulke patronen een oorsprong hebben.

Samen voor mens en kleding
#Awesome Kledingruilatelier in Doornakkers is geopend voor iedereen die:
• Gedragen kleding wil komen afgeven in ruil voor max. 5 hashtags ons ruilmiddel)
• Tweedehands kleding wil kopen voor echt weinig geld of hashtags
• Gratis kleding wil komen ophalen (met verwijzing)
• Kapotte kleding wil laten maken
• Een steentje bij wil dragen bij het runnen van de winkels of in het bestuur
• Mee wil doen in het haak/breicafé
• Talenten wil inzetten in het naaiatelier
• Uit de minibieb boeken en puzzels wil lenen of ruilen
Maar gewoon even buurten en een kopje koffie drinken, mag natuurlijk ook!
We zijn er voor iedereen. Of je nu een kleine beurs hebt, bewust duurzaam winkelt of gewoon dol bent of pre-loved kledingschatten, je bent van harte welkom! Dames, heren, kinderen (en baby’s) vinden er altijd wel iets van hun gading.
Bij #Awesome is er iedere dag van de week iets te doen:
Maandag:
Creatief atelier 9.30-13.00 uur
Dinsdag: 	

Winkel: 9.30-12.00 en 14.00-16.30 uur / Haak- en Breicafe: 10.00-12.00 uur / Creatief atelier 9.30-13.00 uur
Woensdag:
Winkel: 9.30-12.00 en 14.00-16.30 uur
Donderdag: 	Winkel: 9.30-12.00 uur / Creatief atelier: 9.30-13.00 uur
Vrijdag:
Winkel: 9.30-12.00 uur
Elke 2e zaterdag
van de maand: Winkel: 11.00-15.00 uur
Kijk op onze website voor leuke foto’s. Daar zie je ook de producten die we in het creatief atelier maken
(en straks gaan verkopen).

De cursus bestaat uit 8 lessen en wordt gegeven door
mw. G (Eva) van Vugt, zij is gediplomeerd in systemisch
werk: familieopstellingen, organisatieopstellingen en
systemisch coachen. Zij begeleidt familieopstellingen
als ZZP’er.
Start: woensdag 9 maart, 19:30-22:00 uur, 8 lessen
Meer informatie: www.vu-eindhoven.nl
www.awesomekledingruilatelier.nl
Bloemfonteinstraat 62
5642EH Eindhoven
e-Mail: kledingruil@outlook.com
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Zonnepanelen in Tongelre
Klimaatverandering, CO2 uitstoot, alternatieve energiebronnen, klinken u ongetwijfeld bekend
in de oren. Onze minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf, liet onlangs via Matthijs van Nieuwkerk de tv-kijker weten, dat de weerkundige modellen inmiddels zo ver ontwikkeld zijn, dat de
opwarming van de aarde niet meer te ontkennen is. Daar horen maatregelen bij. Die variëren
van windmolens en biomassa tot zonnepanelen. Zelfs kernenergie (Thoriumreactor) wordt weer
overwogen. Maar zoals bij vrijwel alle ingrijpende maatregelen hangt hier ook een prijskaart aan.
Welke gevolgen hebben ze op de ecologie in het algemeen en de flora en fauna in het bijzonder?
Gaat het landschap er anders uitzien, verdwijnt mijn prachtige uitzicht enz.?
Het houdt de hele wereld bezig en ook Tongelre ontsnapt niet aan de energietransitie.
Zo heeft de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall haar
oog laten vallen op de landerijen van de familie Rovers aan
de Loostraat. Het gaat om de gronden voor het spoor (vanuit het perspectief van ’t Hofke), aan weerszijden van de
Loostraat. Grofweg tussen de Loostraat tot over de Dommel
(Nuenen) aan de ene kant en tussen Loostraat en het spoor
aan de andere kant. (voor een nauwkeuriger beeld, raadpleeg de site www.groenparkdekleinedommel.nl).
In een flyer gericht aan de omwonenden heeft de familie
Rovers aan de vooravond van het nieuwe jaar laten weten,
wat haar plannen zijn. De helft van het gebied zal teruggegeven worden aan de natuur, de andere helft zal worden
gebruikt voor het opwekken van zonne-energie door middel
van panelen. Dit alles onder de naam Groenpark De Kleine
Dommel. Om dit plan gedurende 2022 vorm te kunnen geven,

De oude situatie aan de Telefoonstraat
© Google Maps

Impressie van de nieuwe situatie aan
de Telefoonstraat

wil de familie graag in gesprek met de omwonenden.
Hierbij denkt de familie Rovers aan een klankbordgroep van
maximaal 20 personen die bij de ontwikkeling van het plan
een adviserende functie zal krijgen.
Er zitten veel aspecten aan deze ingrijpende plannen en
niet alleen ecologische, biologische of landschappelijke
maar ook planologische, juridische en economische factoren spelen hierbij een rol.
Wij wensen alle betrokkenen veel wijsheid toe in het debat
over deze complexe materie. Wel hopen wij dat dit waardig
gevoerd wordt met respect voor elkaars standpunten.
Succes!

Sloop van de woningen

De grond is bouwrijp

Redactie Rond ‘t Hofke

Het Dommeldal tussen Loostraat en
Dommel (aug. 2021)

De bouw is begonnen

Sociale huurwoningen Telefoonstraat
Afgelopen november is aannemer BAM Wonen gestart met fase 2 van de herstructurering van de
Telefoonstraat: de bouw van 16 sociale huurwoningen voor corporatie Trudo. Verwacht wordt
dat de woningen midden 2022 opgeleverd worden. Fase 1 was de bouw van negen eengezinswoningen. Fase 3 is de sloop en herbouw van de woningen aan de Planciuslaan, Orteliusweg
en Kaartmakersring. De nieuwe woningen in de Telefoonstraat worden deels gebruikt voor de
herhuisvesting van de bewoners van deze straten. Als ze verhuisd zijn, kan de sloop en herbouw
beginnen. Een plan voor fase 3 is in de maak. Het is nog niet bekend hoeveel woningen daar
gebouwd worden.
Sjaak Kommers 		
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Foto’s: Jan van Erven, John Muermans en Diny van der Voort
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Een zonne-energie centrale in Tongelre?

Kindertherapie Eindhoven

praktijk voor drama- en speltherapie

Als onderdeel van het geplande “Groenpark De Kleine Dommel”

Kindertherapie

Therapie voor kinderen met
problemen op het gebied van contact,
gedrag en het gevoelsleven

Onlangs kregen omwonenden van de
Loostraat een folder in de bus, waarin een
plan voor het “Groenpark De Kleine Dommel”
werd gepresenteerd *). Het blijkt te gaan om
een plan om de bestaande landbouwgrond
te gaan gebruiken voor een zonne-energie
project en voor natuurontwikkeling. Het gaat
om een gebied van in totaal 36 hectare nabij
de Loostraat en bij de Dommel (in de gemeente Nuenen) dat in bezit is van de familie
Rovers. Het voorlopige ontwerp (zie tekening)
gaat uit van 3 velden met zonnepanelen van
in totaal 18 hectare (het geen overeenkomt
met ongeveer 27 voetbalvelden). En de andere
18 hectare is bestemd om (ongebruikt) weiland
terug te geven aan de natuur dat tevens is
bestemd voor recreatie.

Jongerentherapie

Therapie en ondersteuning voor jongeren

Opvoedondersteuning

Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Administratie & Adviesbureau Van Rooij

Ontzorging voor MKB - ZZP- Particulier

Accountancy en fiscale dienstverlening

Jan van Rooij

Vaktherapeut Subira Selder

Praktijkadres

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

Heike 30
5641 LG Eindhoven
info@aavanrooij.nl

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

+31 6 149 059 45

Welkom in onze
nieuwe winkel

OPEN

!

ELKE ZONDAG
van12.00 tot17.00 uur!
ook voor
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Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46

Gratis parkeren

Heezerweg 282 • 5643 KL Eindhoven • T: 040 2113489
www.goldtime.nl

Werken in de thuiszorg
als zpp’er in jouw regio?
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.

Zonnepanelen hebben het voordeel van goedkope (en CO2
vrije) opwekking van duurzame elektrische energie, dat ook
hard nodig is voor de noodzakelijke energietransitie.
Bij de ontwikkeling van het plan wordt samengewerkt met
energiebedrijf Vattenfall
en de energiecoöperatie Morgen Groene Energie
uit Nuenen.
Uit een artikel *) in het Eindhovens Dagblad blijkt echter
dat zowel de gemeente Nuenen als de gemeente Eindhoven
niet erg happig zijn op grootschalige zonne-energie projecten op landbouwgrond.
Dit blijkt ook uit de beleidsnota zonneparken van de gemeente Eindhoven. *)
Er wordt binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin het plan wordt toegelicht. Tevens biedt de
initiatiefnemer (de familie Rovers) de omwonenden volop
mogelijkheden om mee te denken om het plan verder vorm
te geven via een z.g. klankbordgroep *), die een adviserende rol heeft.

Er is dus nog een hele weg te gaan voordat er een definitief
ontwerp klaar is en daarvoor een vergunning kan worden
aangevraagd.
We zijn benieuwd of het definitieve ontwerp gunstig uitpakt
voor zowel de natuur, de opwekking van duurzame energie
als voor de wijkbewoners.
Namens de studiegroep Duurzame Energie Tongelre
Boris Blazic en Peter van Emden

*voor bronnen, details,
contact en updates zie
de QR code of via
www.hofke-tongelre.info/
groenpark

Zorgen dat jij jezelf kan blijven
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Nieuwe Troep Troopers groep Rond ’t Hofke
Enkele bewoners in de wijk ’t Hofke hebben het initiatief opgepakt om aan te sluiten bij de Troep
Troopers Eindhoven om zo de eerste zaterdag van de maand het zwerfafval in onze wijk op te
ruimen. Ook hebben de kinderen meegeholpen, zo fijn. Zaterdag 8 januari 2022 zijn we, gewapend
met stokken, mooie hesjes, handschoenen en vuilniszakken begonnen met het schoonmaken.
Dat valt wel op toch, zo’n schone wijk! Als iedereen een beetje mee helpt, een uur in de
maand, hebben we allemaal een fijne leefomgeving. Opgeven dat je mee wil lopen kan
bij Wietske Pennings, email: wietskepennings@hotmail.com.

Begeleidt en adviseert
op het gebied van
verzekeringen,
hypotheken en
financiële diensten

Lopen jullie mee op zaterdag 5 februari 2022 om 10.30 uur? We verzamelen bij het speeltuintje
Het Zwaluwstaartje.

‘t Hofke 8 | 5641 AL Eindhoven | tel: 040-212 08 88 | e-mail: info@schipperheijnenpartners.nl

je huis verkopen
in Tongelre
doe je met Kennis
Bel voor een kennismaking 040 253 1260
of bezoek www.kennismakelaardij.nl

Nu ook kantoor in Tongelre:
Van Oldenbarneveltlaan 44
Eindhoven

verkoop - aankoop - taxaties
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Speciale editie over Martinusschool,
Hofstraat 89 groot succes.
Dit kunnen we wel stellen, nu nagenoeg alle exemplaren hun weg hebben gevonden
naar de geïnteresseerden. Vooral ook van buiten Tongelre, die de aankondiging in
het Eindhovens Dagblad hadden gelezen.

Wijkblad voor alle inwoners van Oud Tongelre
December 2021

Dit leverde voor Jos Rovers vele amusante momenten op
toen de belangstellenden hun boekje bij hem kwamen
ophalen. Opmerkingen als : ‘Ik herkende mezelf op de
klassenfoto …., wie was d’n dieje ook al weer, zo weet ik
nog dat meneer Ketelaars … enz.’ waren niet van de lucht.
En passant namen velen ook nog een laatste exemplaar van
de vorige speciale editie ‘Op d’n hoek’ uit 2018 mee. Weet
u nog, over de bewoners op de hoek van ’t Hofke, Muschbergweg en Wolvendijk ( Dook Ven, transportbedrijf Manders, bakkerij Van Woensel en Hans en Mechel Goddefroy).
Dus beide speciale edities zijn nu ‘op’. Toch kunnen we ons
voorstellen dat er nog verschillende oud-leerlingen zijn die

ook graag een exemplaar willen. Geef je naam dan door aan
Jos Rovers of aan de redactie van het wijkblad. Bij voldoende belangstelling komt er een herdruk. Nogmaals dank voor
jullie belangstelling en maak er een goed jaar van.
Paul Brans & Jos Rovers
Jos Rovers: T el. 06 5590 4151
Email. jos@familierovers.nl
Rond ’t Hofke: rondhethofke@gmail.com

Van basisonderwijs
naar kunstparadijs
100 jaar Hofstraat 89
1921 - 2021

Van Martinusschool naar Dromedaris
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Kindcentrum De Boog

Daar voel je je thuis!
Alles onder één dak
voor kinderen van
0 tot 13 jaar
Samen spelen, leren
en leven
Engels in groep 1 t/m 8
Waar elk kind en zijn
talent wordt gezien en
gehoord
’Gewoon’ goed en
eigentijds onderwijs

Meer info? Bel dan (040) 2811760, mail naar deboog@skpo.nl of kijk op www.bsdeboog.nl

INVEST IN YOUR HAIR
IT’S DE CROWN YOU NEVER TAKE OFF
Proﬁteer van 10% korting
in januari 2022
Botox top up treatment
Een luxe behandeling voor
• Droog
• Pluizig
• Beschadigd haar
• Zéér geschikt voor krulhaar
Maak voor deze behandeling telefonisch
een afspraak.
’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl
www.facebook.com/Beauty-salon-esmay
24

de Tongelrese
Keuken
STOOFPOTJE MET WORSTJES,
CHORIZO, PAPRIKA & WITTE BONEN
Erg lekker en heel geschikt voor kinderen.
Mijn kleinzoon Morris genoot ervan!!!
Ingrediënten
voor 4 personen
- 1 rode paprika, in dunne repen
- 1 gele paprika, in dunne repen
- 1 oranje paprika, in dunne repen
- 1 rode ui, in grove stukken
- 12 chipolataworstjes
- 100 g chorizo in stukjes
van ongeveer 1,5 cm
- 3 takjes rozemarijn
- 3 laurierblaadjes
- 1 el olijfolie
- 1 tl zeezout
- versgemalen zwarte peper
- 1 blik witte bonen, uitgelekt 400 g
- 2 blikjes tomatenblokjes à 400 g
- 300 ml kokend water

Bereiding
verwarm de oven voor op 200 graden.
1 Doe de paprika, ui, worstjes, chorizo, rozemarijn, laurierblaadjes, olijfolie, het
zeezout en flink wat zwarte peper in een braadslede die zo groot is dat alles er in
een enkele laag inpast. Schep alles door elkaar en zet 25 min. in de oven tot de
worstjes net bruin beginnen te worden.
2 Roer de witte bonen, tomatenblokjes en het kokend water erdoor en zet
nog 25 min. in de oven.
Als je een grote braadslede hebt gebruikt, dikt de saus in en zijn de worstjes
mooi bruin. Heb je een kleinere gebruikt, dan moet je deze misschien 10 min.
langer in de oven laten staan om de saus in te laten dikken.
Het gerecht smaakt de volgende dag nog beter en is geschikt om in te vriezen.

Eet smakelijk!

Clasine

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

25

activiteiten bij Orka

Houd voor meer
informatie de posters en
aankondigingen in
Rond ’t Hofke en
op Facebook in
de gaten!

orka
uitgelicht
Helaas staat bij het ter perse gaan van dit nummer van Rond ’t Hofke door de corona-maatregelen
alles nog ‘on hold’. We hopen snel weer alle activiteiten door te kunnen laten gaan. Omdat onzeker is
wanneer, vragen we jullie om onze website en onze Facebook-pagina in de gaten te houden. Daar
zullen we, zodra er meer bekend is, laten weten wat er wel en niet kan.
Zodra we weer open zijn, zullen we dit bij ons gebouw duidelijk maken door een grote “beachflag” bij
de voordeur te plaatsen die jullie welkom zal heten. Hou die dus ook in de gaten!
Daarnaast zal er een grote Orka-banner aan de gevel van het gebouw hangen die duidelijk maakt dat
Orka er nog steeds is en zal blijven! Hopend op snel betere tijden zeggen we: “Tot zo en blijf gezond!”

Online-activiteit:
Als 14 januari blijkt dat de mogelijkheden (zeer) beperkt zullen zijn, zullen
we weer een online uitdaging opzetten. Houd daarom wederom website en
Facebook in de gaten, zodat je tijdig mee kunt doen!
Want wat missen we onze activiteiten zoals Taarten van Karin, Bakske Doen,
Cook4U, Vorka, Open Orka en Orka Dance, om er maar een paar te noemen…
Hoe dan ook, graag tot zo voor een kop koffie of een biertje!

Vacatures:
We hebben inmiddels twee
vrijwilligers gevonden die
voor Orka de tuin bijhouden.
Hartstikke fijn en welkom!
We zijn nog steeds op zoek
naar een beheerder m/v en
een dansleraar m/v. Heb je
interesse of weet je iemand?
Laat het ons weten via
info@orkacentrum.nl.

Ook zo’n zin in de lente en dat alles weer open gaat? We zien jullie nu niet veel, maar zijn jullie niet vergeten.
Dat geldt misschien ook wel voor jou en jouw buren in je buurt Laat ‘t aan ze weten met onderstaande kaart, die je zelf
in kunt kleuren!
Tot snel, hou vol, pas goed op jezelf en elkaar! Op naar de lente!
Voor:		
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Van: 			

Omdat:
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Hurkmans
Dakbedekking
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

Gezellige filmavond
Op vrijdag 18 februari proberen we weer een gezellige
filmavond te organiseren.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
• Kosten € 2,50 incl. koffie of thee met wat lekkers bij
binnenkomst én in de korte pauze.
• Aanmelden vanaf 7 februari per e-mail via
filmraadhuis@gmail.com.
• Inschrijven op naam en aangeven of je alleen komt of
als stel dat bij elkaar zit.
• Het eerst aangemelde en toegestane aantal bezoekers
krijgt een bericht dat zij geplaatst zijn met richtlijnen
om de avond zo veilig mogelijk te laten verlopen.
’The Bridges of Madison County’ (1995). Een bereisde
fotograaf (Clint Eastwood) ontmoet bij toeval een brave
huisvrouw (Meryl Streep). Vier dagen na hun eerste
ontmoeting zouden ze alles willen doen om hun pas
verworven liefde niet te moeten verliezen.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige avond:
18 maart en 15 april.

Rijbewijskeuringen voor 75+
De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week
op donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur.
De keuringsdagen zijn 10 en 24 februari 2022.
Aanmelden kan via telefoonnummer 0402811737 (tussen 9.30 en 11.30 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
• Mondkapje
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.

KOM
JE
OOK?
CONTACT Adres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven • Website www.ouderaadhuiseindhoven.nl
• Telefoon (tussen 9.00 en 12.00 uur) 040-2811737 • E-mail beheerders.raadhuis@on.nl
Contact evenementen: Telefoon 06-55182858 E-mail raadhuis-evenementen@kpnmail.nl
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momenten met
Hart, ziel en handen
5 Tips voor vertrouwen

door Margit van Tuijl, studentenpastor/life coach voor studenten in Eindhoven

Op dit moment is er veel gaande in de wereld, waar je gemakkelijk bang van kunt worden:
Wat brengen nieuwe varianten van het corona-virus? Hoe gaat het verder met de klimaatverandering? Hoe gaan de ontwikkelingen rondom oorlogen en honger? Voor je het weet
word je van dit soort nieuwsberichten angstig en onzeker... Hoe houd je dan de moed erin
en waar vind je vertrouwen? Laat je inspireren door de volgende tips:

Foto Irma Lemmens - De Kleine Dommel
tijdens een wandeling met mijn hond

Foto John Muermans - van Gogh fietspad

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

1. Ga de natuur in
In de natuur kun je letterlijk en figuurlijk op adem komen.
Je ademt frisse zuurstof in en laat je zorgen waaien.
De natuur is een mooie plek om jezelf te zijn en als je
lichaam in beweging komt, komt je geest tot rust. Dus
wandel, fiets, werk in de tuin, loop hard, kortom: trek
erop uit.
2. Beperk je ‘nieuwstijd’
Alhoewel het goed is om het nieuws te volgen en op de
hoogte te zijn van wat er speelt in de wereld, kan een te
grote stroom aan informatie je beangstigen. Spreek daarom met jezelf af hoeveel tijd je maximaal per dag of per
week aan het nieuws wilt besteden en houd je daaraan.
Als de tijd om is, is het tijd voor iets anders.
3. Deel je zorgen met anderen
Je bent niet de enige die zich zorgen maakt. Het delen
van je zorgen met mensen die je vertrouwt, brengt herkenning. Ook kan het je op nieuwe ideeën brengen, als
je ziet hoe anderen met hun zorgen omgaan. Omgekeerd
kun jij zo ook vanuit jouw ervaring iets voor anderen
betekenen. Mochten angsten je blijven plagen, dan kan
een gesprek met een professionele hulpverlener ondersteunend zijn.

4. Experimenteer met meditatie
Voor wie denkt dat mediteren iets zweverigs is… hersenonderzoek heeft aangetoond dat meditatie rust, focus en
vertrouwen brengt. Op internet zijn talloze meditaties te
vinden, die je bij de hand nemen. Probeer verschillende
uit en kijk wat bij je past. Onze meditaties voor studenten
vind je op YouTube en Spotify (zoek naar: TINT Eindhoven
of via: www.tint-eindhoven.nl)
5. Laat je inspireren door mensen met vertrouwen
Iedereen kent wel mensen die vertrouwen uitstralen,
of dit nu bekende persoonlijkheden zijn of mensen van
dichtbij. Dus kijk naar een video van de Dalai Lama, lees
een boek van Desmond Tutu of ga in gesprek met je
optimistische buren. Het brengt ongetwijfeld een lach op
je gezicht en een lichter hart.
Wie weet brengen deze tips je op ideeën om je vertrouwen een nieuwe impuls te geven. Bedenk daarbij dat het
versterken van je vertrouwen een proces is, dat gaat met
vallen en opstaan. Gun jezelf de tijd en de ruimte om hierin
te groeien!

paulvangemert.nl
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van de Geloofsgemeenschap

rustgevende plek. Even uitblazen, even je emoties
neerleggen, in een gebed, of in een meditatie. Een plek
waar je je verhaal kwijt kan. Emoties reguleren, zorgen
dat die emoties niet uit de hand lopen, maar een plek
krijgen. Een fysieke plek, of een plek bij God. Hoe nodig
is dat in deze tijd, waar mensen zo gauw er op gaan
slaan, als iets ze niet bevalt.
Liturgische schikking op de 4e advent.
Daarbij het volgende gedicht(je):
Verborgen in de bol, groeiend naar licht
nieuw leven, gezegende toekomst.

Protestante kerkdiensten
Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 6 februari
10.00 uur
Zondag 13 februari
10.00 uur
Zondag 20 februari
10.00 uur
Zondag 27 februari
10.00 uur
Zondag 6 maart
10.00 uur

ds Tjalling Huisman
ds Tjalling Huisman
ds Johan Beks
ds Petra Speelman
ds Ton van Andel

Bezoeken van de kerkdiensten.
De covid-maatregelen wijzigen regelmatig. Begin januari
werden de diensten alleen gestreamd. Er werd door 2-4
gemeenteleden gezongen. De maatregelen vanaf 14 januari
zijn nog niet bekend.
Wanneer er in februari toch weer kerkgangers mogen
komen, zal dat nog een beperkt aantal zijn. Er is geen QR
code check bij de ingang. De diensten worden ook
gestreamd, zodat belangstellenden de dienst ook thuis
kunnen meemaken. Eventueel achteraf.
• In het kerkgebouw bij verplaatsingen een mondkapje
opzetten en voldoende afstand houden van elkaar.
• We mogen als gemeente weer zingen: de afstand tussen
de stoelenrijen is vergroot en we gaan zitten met twee

stoelen tussenruimte (wanneer geen gezin).
• Daarnaast de algemene regels: kom niet bij
ziekteverschijnselen, houd afstand, geen handen
schudden.
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/
Ontmoetingskerk zijn te volgen op de website
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen.
Mist
Er was dichte mist op Eindhoven Airport. Het was zeer druk
in de terminal, de toegang tot de security was gesloten, en
mensen stonden dicht opeengepakt, tegen elkaar aan te
dringen. Er hing een zekere spanning in de lucht, mensen
waren ongeduldig en boos. Er stond een rijtje
marechaussees toe te kijken. Toen ging de toegang open,
en de terminal stroomde vrij snel leeg, en de situatie begon
weer op normaal te lijken. Ik sprak een paar van de
marechaussees aan. Ze zeiden dat het een belangrijke taak
is, om de mensen rustig te houden. In zo’n situatie zijn ze
al gauw opgewonden, en zeker als er alcohol bij komt kijken,
kan het uit de hand lopen. Als ze daar alleen maar gaan
staan, werkt dat al rustgevend. De marechaussee is een
belangrijke aanwezigheid op het vliegveld. Ik heb ze zegen
op hun werk gewenst. Ook de gebedsruimte is een

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: J aap of Linda Stooker 040-2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl
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Katholieke kerk
In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Eind januari vertrekt kapelaan Pieter Zimmermann.
Zodra er meer bekend is over de opvolging berichten
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst.
wij u hierover.
Sint Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur.
Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus
Elke dinsdagmorgen om 8.45 uur Lauden gevolgd door een
(naast de Sint Martinuskerk):
Heilige Mis om 9.00 uur.
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus 040-2811324.
Elke eerste woensdag van de maand om 19.30 uur een
E-mail: kwctongelre@parochiesintjoris.nl.
Heilige Mis in de Tridentijnse rite.
Overlijdensbericht:
In onze parochie is overleden Leny van Wesenbeeck-de Witt
in de leeftijd van 69 jaar.
De uitvaart in onze kerk heeft plaatsgevonden op 6 januari jl.

Bij afwezigheid van de vrijwilligers van het KWC kunt
u bellen naar het nummer 040-2110467
(Parochiecentrum Sint Joris).
Voor meer info: www.parochiesintjoris.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
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Tongelre
Nog an toe

MINDER ERFBELASTING
MEER NAAR ERFGENAMEN
Voor informatie bel (040) 263 11 27

Door: A. van de Boomen en Y. Henderson
E-mail: roodenboom@hetnet.nl

Busbedrijf Martens
Pedicurepraktijk Jacqueline
De Pinckart 54 • 5674 CC Nuenen
T (040) 263 11 27 • E info@erfbelastingeindhoven.nl

Medisch pedicure Jacqueline Hubert

www.erfbelastingeindhoven.nl • www.janssenbelastingadvies.nl

Gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

de Latpad 7
5641 WH Eindhoven
tel. 06-31320856

Erfbelasting Eindhoven is lid van

pedicurepraktijkjacqueline@hotmail.com

Na jarenlang met perd en wagen zand en grind te hebben
vervoerd, kwam Jan Martens op het idee om over te schakelen
op gemotoriseerd personenvervoer. En zo werd in 1921 op de hoek
Koudenhovenseweg / ‘t Hofke in de voormalige boerderij van De Goeij
het vervoersbedrijf P.J.Martens opgericht, bestaande uit perd wagen en een tweedehands busje. Martens zou in de loop
der jaren onder auspiciën van zoon Wim uitgroeien tot een luxe touringcarbedrijf met op het hoogtepunt 15 touringcars.
Elke inwoner in Tongelre heeft vroeger wel eens met Martens gereisd, eenieder bewaart zo zijn karakteristieke herinneringen aan “Tongers trots”op wielen.
Het volledige verhaal met historische foto’s staat in het boek “Tongelre nog an toe”, bladzijde 20

Boerderij familie Martens,
hoek Koudenhovenseweg/ ‘t Hofke

www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Een van de eerste autobussen

Het wagenpark van Wim Martens inmiddels gelegen op
‘t Hofke naast de oude pastorie
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SPIL-centrum ‘t Karregat
SALTO-school ´t Karregat , zin in leren en worden
wie je bent: we doen het samen
• 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 speelmogelijkheden
• 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

Verenigingen
Aan het woord
UIT VRIJE WIL, SPONTAAN EN NIET VERPLICHT
Uit een recent onderzoek is gebleken dat 98% van de Nederlanders bekend is met vrijwilligerswerk. In alle lagen van de maatschappij zijn vrijwilligers werkzaam. Je zou zelfs kunnen stellen
dat deze mensen van essentieel belang zijn om de gehele samenleving in stand te houden.
Ook SV Tongelre is zich hiervan terdege bewust. Zij koestert
haar vrijwilligers, want zonder hen geen voetbal. Juist nu
het deze club weer voor de wind gaat wordt duidelijk dat
ook wij afhankelijk zijn en blijven van mensen die onbezoldigd, maar met veel genoegen, de vereniging laten voortbestaan. Wat je ervoor terugkrijgt bij SV Tongelre is dankbaarheid, plezier en genoegdoening. Je raakt betrokken bij de
club en je wilt je steentje bijdragen.
Belangrijk is dat geïnteresseerden hun eigen inbreng hebben, ook wat het aantal uren betreft en afhankelijk van hun
belangstelling. De toename van belangstellenden wordt
groter en op veel vlakken werken mensen tevreden samen.

Dus... SV Tongelre zoekt dringend (niet dwingend) een
terrein-veldheer (veldheren mag ook), die het sportveld
beHEREN en onderhouden, waarbij gezelligheid, goede begeleiding en veel contact onderling de boventoon voeren.
Wie durft dit veldheerschap aan?

Toch is het niet toevallig dat we juist aan de belangrijkste
functie gebrek hebben.
SV Tongelre heeft al vaker via deze weg vacatures laten
uitgaan, maar tot nu toe zonder succes. Na uitgebreid
onderzoek is vastgesteld dat vacature 1 (terreinknecht) niet
aantrekkelijk wordt bevonden. Zeker ook door het achterhaalde woord ‘knecht’. Na diep graven in het verleden komt
naar voren dat terrein-veldheer veel beter bij de functie past.

Voel je je aangesproken, of twijfel je nog? Bel gerust of kom
langs!

De andere vacature heeft al de juiste benaming, te weten
wedstrijdcommissaris voor senioren. Hierbij hou je het
voetbalprogramma in de gaten, evenals wedstrijdwijzigingen. Op zondag ben je dan coördinator en daardoor
aanspreekpunt voor spelers en scheidsrechter. Niet voor
niets een commissaris dus!

P.S.: In 1914 had je in Frankrijk de Volontairs. Mensen die
vrijwillig op kantoor werkten. En ze deden dat om op de
hoogte te blijven van wat er op het kantoor gebeurde.
Te vergelijken dus met onze onmisbare medewerkers.
Alleen: ons ‘kantoor’ bevindt zich op en naast het veld.

Wekelijks een gratis speelinloop voor kinderen
van 0 tot 2,3 jaar en hun ouders

Nieuwsgierig geworden?

Urkhovenseweg 4, 5641 KE Eindhoven | T: 040 28 10 326 | www.korein.nl/locaties/eindhoven/tongelre/urkhovenseweg
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Werken en klussen
in de natuur

rondom de
Wasvenboerderij

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand organiseert de natuurwerkgroep van het Wasven de natuurwerkochtend voor jong
en oud. Zoals altijd zijn er genoeg leuke en nuttige natuurklussen te doen rondom de Wasvenboerderij. Wie mee wil
helpen is van harte welkom op zaterdag 5 en 19 februari. We
verzamelen bij de Schop. Er wordt gewerkt van 9.30 tot 12.30
uur. In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers uit de
Wasvenbakkerij.

En alweer gooide corona roet in het eten. Ditmaal zorgde de omikron-variant ervoor dat onze gasterij moest sluiten en veel activiteiten in januari niet konden doorgaan. Inmiddels worden de dagen
alweer wat langer en is er buiten gelukkig genoeg te beleven. Kom gezellig samen werken in de
natuur tijdens de natuurwerkochtenden, er is meer dan genoeg ruimte om goed afstand te kunnen
houden. Of maak met je huisgenoten een fijne wandeling, met een koffie-, thee- of gluhwein-togo ter afsluiting (di t/m za 10-16 uur). Zodra het weer mag gaan we natuurlijk metéén weer leuke
activiteiten organiseren. Kijk op onze website of de social media voor het laatste nieuws.

Op zaterdag 12 februari kun je komen helpen met klussen
(timmeren, schuren, schilderen e.d.). Samen klussen is namelijk kei-gezellig! Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de kas.

Planning activiteiten september
div. zaterdagen febr/mrt

Cursus Ecotopper: leg de heg

9.15 – 13.00 uur

zaterdag 5 februari

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zondag 6 februari

1,5 m2 sessie met CKE ???

zaterdag 12 februari

Klusochtend

18 - 20 februari

Wasverwennerij ???

zaterdag 19 februari

Natuurwerkochtend

zondag 20 februari

1,5 m2 sessie met CKE ???

Cursus Ecotopper:
leg de heg
Na de succesvolle Ecotopper-cursussen ‘vlinderweides’ en
‘amfibieënpoelen’ gaan we nu van start met een 3e cursus
met als thema: het leggen en vlechten van de landschappelijke haag.

9.15 – 12.30 uur
9.30 – 12.30 uur

Onder voorbehoud:
1,5 m2 sessies met CKE
en Wasverwennerij
De mini-concerten op de zondag, die het Wasven in
samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) organiseert, konden in januari jammer genoeg
niet doorgaan. Ook in februari staan lokale artiesten klaar
om zich te presenteren in de gasterij, op een podium van
1,5 m2. Kijk op onze sociale media en op de website voor
meer informatie en het programma.

Vlechtheggen zijn niet alleen mooi, ze zijn cultuurhistorisch
gezien ook waardevol. Heggen vergroten de biodiversiteit en
zijn dus goed voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Die
vinden daar voedsel, beschutting en veilige nestgelegenheid.
Wil je meewerken aan de heg en dit oud vakmanschap leren,
om in de toekomst samen heggen te leggen als een echte
Ecotopper? Ben jij die stoere man of vrouw die tegen een
stootje kan?
Op een aantal zaterdagen in februari en maart, als de weersomstandigheden gunstig zijn, kun je deelnemen aan een
praktijkcursus heggenleggen en -vlechten aan de Molendijk
in Tongelre (bij de molen van Coll). Vakmensen, waaronder
Peter Kerkhofs en Kees van Grevenbroek, zullen deze stoere
workshop begeleiden. Samen aan de slag voor een landschappelijk Tongelre. Lekker buiten in de natuur!
Mail voor informatie en opgave naar groen@wasven.nl.
Deelname is beperkt tot 10 personen per keer.
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Ook de plannen voor een Wasverwennerij verrassingsdiner
hebben we al een aantal keer moeten uitstellen. Mochten de
coronamaatregelen het toelaten dan laten onze koks in het
3e weekend van februari heel graag weer eens hun kookkunsten zien (en proeven!) met producten uit het seizoen, van
eigen erf, en zoveel mogelijk biologisch.
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Zorg voor de vogels
Het Wasven biedt dagbesteding aan volwassenen met een
verstandelijke beperking (deelnemers). Ondanks alle maatregelen rondom corona proberen we onze deelnemers zoveel
mogelijk structuur en zinvolle bezigheden te bieden. Tijdens
de eerste lockdown hebben we vooral veel buiten gewerkt,
en in december 2020 hebben we héél veel koekjes gebakken
voor de actie Zorg voor de Zorg van Samen voor Eindhoven.
Onze nieuwe actie staat in het teken van de tuinvogel. Onze
deelnemers maken lekkers voor de vogels in allerlei vormen
zoals dennenappels, cupcakes, servies, hangertjes. We verkopen deze in onze winkel. Er is ook een doe-het-zelf-pakket
te koop. Bij aanschaf van een pakket of vetbollen krijg je een
heerlijk zakje vogelkoekjes cadeau. Voor jezelf of om weg te
geven. Een feestmaal voor de vogels èn voor jezelf!
Deze actie is uiteraard goed voor de vogels, maar ook om
de zorg/deelnemers aan het werk te houden. We doen dit
samen met andere basisdagbestedingslocaties in Eindhoven.

Onze bijen in de winter

Alvast vooruit kijken

Na de eerste serieuze nachtvorst gaat het bijenvolk in onze kasten dicht bij elkaar zitten in de zogenaamde “wintertros”.
De kasten blijven nu tot het voorjaar gesloten. Het volk komt in een ruststand en als de temperatuur onder de 8 graden
komt zien we (op een enkele vermetele waaghals na) geen bijen meer buiten de kasten.
De bijentros heeft een bolvorm en die moet op temperatuur blijven. Daarvoor is er binnen het volk een taakverdeling. De
kern heeft een temperatuur van14-15 graden en aan de buitenkant (gevormd door de “mantelbijen”) 10 graden. De wintertros zit dicht tegen het voer aan omdat het voor de individuele bijen te koud is om te pendelen. In het begin van de winterperiode zit de tros bij het vlieggat. Aan de voorkant dus. Naarmate de winter langer duurt, verplaatst de tros zich meer naar
achter. We zien dat aan de zogenaamde “straten” op de uitschuifbare platen onderin de kast, die ontstaan door het afval dat
naast en tussen de ramen terechtkomt.
Als een volk te klein is, kan het de warmte niet vasthouden. Is het volk te groot dan wordt de wintervoorraad te snel opgebruikt. Spannende tijden dus in de kasten waar ogenschijnlijk niets gebeurt. En dan: wordt het nog een beetje winter of niet?
Het is voor de bijen nadelig als het “kwakkelen” is. De bijen vliegen dan te vroeg uit. Met alle gevolgen van dien. Dus beste
bijen: Blijf lekker thuis!

We kijken alvast iets verder vooruit naar het naderende voorjaar.
Op zaterdag 12 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland plaats: NLdoet. Deze actie van het Oranjefonds 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 activiteiten in het groen en in de boerderij, zowel buiten als binnen. Er zijn weer vele klussen zoals het
schilderen van veldschuur en groenhuis, het maken van tunnelbogen op de kasteelakker en het opknappen van de beugelbaan en het speeltuintje. Zet zaterdag 12 maart dus vast in je agenda!
In de week van 14 t/m 19 maart doet het Wasven mee aan de ‘Ontdek de zorg’ week. Tijdens deze week kun je kennismaken met het werken in de zorg en leer je meer over het starten van een leer/werktraject, opleidingen, of wat je moet doen
als je een carrièreswitch naar de zorg overweegt.

Jack Verhulst en Cathy Grootenboer, Wasven-imkers
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gezond en Wel
Positieve Gezondheid: wat is dat precies?
Positieve Gezondheid is een benadering van de gezondheid die niet meer primair gericht is op de
ziekte of aandoening of juist het ontbreken daarvan, maar erop gericht is om breder naar gezondheid te kijken. Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past.

Orteliusweg 14
Eindhoven

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.

tel: 06-10150651
tel: 040-2820544

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

Veel van onze energie gaat verloren. Waaraan? Dat weten we
vaak niet, omdat we simpelweg het overzicht niet hebben, we
onszelf te weinig kennen en we niet weten wat we moeten
veranderen. Wil je weer lekker in je vel zitten en je mentaal
en lichamelijk goed voelen? Dan moet je jezelf onder een
vergrootglas durven leggen en uitzoeken hoe je zelf weer de
regie pakt over je eigen gezondheid in de meest brede zin van
het woord.
Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan
te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Er wordt bij
Positieve Gezondheid gewerkt met zes gezondheidsdimensies
die worden onderscheiden om ‘gezondheidswelzijn’ te meten:
Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit.
Hier gaat het om je fysieke gezondheid. Voor deze pijler is het
belangrijk dat je voldoende slaapt, voldoende beweegt en dat
je vers en gevarieerd eet. Slaap bijvoorbeeld 7 tot 8 uur per
nacht en drink voldoende water per dag. Ook gaat het hier
om medische zaken zoals pijn, lusteloos, gebrek aan energie of
juist, een goede conditie.
Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk.
Onder mentaal welbevinden verstaan we onze eigenwaarde,
onze emotionele toestand, hoe goed we kennis tot ons kunnen
nemen en de hoeveelheid veerkracht die we hebben na een
vervelende gebeurtenis. Richt je bijvoorbeeld op de dingen
waar je dankbaar voor bent in plaats van alle dingen die je mist.
Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst. Hierbij
is belangrijk dat iedereen erachter komt wat hem/haar gelukkig
maakt of wat diegene nog zou willen bereiken in het leven.
Ook wordt er aandacht besteed aan het feit dat we sommige
dingen gewoon moeten accepteren zoals ze zijn. Erg belangrijk
voor een zinvol leven is dat je altijd blijft leren. Verdiep je in de
dingen die je al leuk vindt, maar probeer ook nieuwe dingen

uit. Doe nieuwe ervaringen op.
Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven en al wat het te
bieden heeft. Als je ergens naar uit kan kijken, lekker in je vel
zit en meer plezier kan hebben, draagt dit bij tot een betere
balans in je leven. Kwaliteit van leven heeft ook te maken met
je veilig voelen, met je woonsituatie en met het rond kunnen
komen met je geld.
Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen.
Mensen die regelmatig sociale contacten hebben of deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zijn vaker gelukkig dan anderen. Stap uit je comfort-zone, spreek mensen aan en probeer
nieuwe dingen uit. Wie weet groeit er een mooie vriendschap
uit of vind je een leuke hobby.
Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen.
Dit houdt in dat je in staat bent om voor jezelf te zorgen, om
alledaagse handelingen te verrichten, zoals werken en omgaan
met tijd en geld. Zo is vrije tijd inplannen voor jezelf net zo belangrijk als werken. Wanneer je dit niet doet, heb je een grotere
kans op én een burn-out én kom je niet toe aan de dingen waar
je echt gelukkig van wordt.
De 6 pijlers van de Positieve Gezondheid kunnen bijdragen aan
een gezonder en gelukkiger leven. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan: betere kwaliteit van geleverd werk, meer rust kunnen vinden (bv in familie of simpelweg in het leven), beter voor zichzelf
kunnen zorgen, meer vertrouwen ervaren, optimistischer zijn,
vaker tevreden zijn, meer energie ervaren, plezier ervaren aan
werk en meer geluk vinden en ervaren.
Nieuwgierig geworden wat Positieve Gezondheid voor jou kan
betekenen? Vul de vragenlijst in op internet of neem contact
met mij op .
Marja Boerefijn, Pagelaan 7. Marja@cesar-tongelre.nl
040 2813463 / 0644109579
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Verandering bij het Eindhovens Muziekcollectief
Een volle kerk bij het kerstconcert, een buitenoptreden in de muziekkiosk in het stadspark, het binnenhalen van de avondvierdaagse in Tongelre. Allemaal geweldige momenten in het jaar van ons
Eindhovens Muziekcollectief. Een normaal jaar dan, waarvan we
hopen dat het snel weer terugkomt.
In de tussentijd blijven we thuis repeteren en ontstaan er
nieuwe ensembles. Muziek maken blijft natuurlijk kriebelen! Bij de vereniging is het thema ‘verandering’. We zijn op
zoek naar een nieuwe dirigent, maar wachten nog op de
mogelijkheid van proefdirecties met kandidaten.

Aangesloten bij TaekwondoBond Nederland en World Taekwondo Federation

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!

Ook zijn we op zoek naar een nieuwe locatie om te repeteren. Gasterij De Harmonie aan de Hoogstraat sluit in

juli de deuren waardoor we weer op zoek moeten. Wilt u
meedenken? We hebben ongeveer 175 tot 200 m2 nodig,
plus opslag voor het slagwerk van minimaal 20 m2.
Heeft u een mogelijkheid of ideeën?
Dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter,
Ria Leermakers via voorzitter@eindhovensmuziekcollectief.nl
of op 06-30508124.

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.
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ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com
ronsdruk@gmail.com

Bedrukkingvanaf
vanaf111stuk
stuk
Bedrukking
Bedrukking
vanaf
stuk
Eigentextiel
textielWELKOM
WELKOM
Eigen
Eigen
textiel
WELKOM
Persoonlijkeadvies
adviesen
en
Persoonlijke
Persoonlijke
advies
en
Service
Service
Service
Goede Kwaliteit
Kwaliteit- -Goede
Goede
Kwaliteit
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Prijsverhouding
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
maandag-vrijdag
9.00-17.00
maandag-vrijdag
maandag-vrijdag
9.00-17.00
9.00-17.00
en
op
afspraak
enenop
opafspraak
afspraak

Totziens
ziensRon
Ron&&&Martina
Martina
Tot
Tot
ziens
Ron
Martina
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ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
ronstextieldrukkerij.nl
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AANGEVEN
ALARMNUMMER
BANKETBAKKERIJ
BELASTINGTRUC
BELEID
BONTJAS
DOMWEG
EETTENT
FILMSCENARIO
GARDENIA
GOUDADER
IDEEEL
JONGE

KOPGROEP
KREDIET
KRONKELWEG
KRUISER
MEISKE
MONDVOL
NEGOTIE
NERTS
OMKOOPBAAR
ONTRADEN
ONZINNIG
ORGANISME
PERMANENT

POLIEP
POTVIS
PREUTS
RABBI
RANSEL
RECENT
REGERINGSPOST
ROEBEL
RONDSLINGEREN
SEDAN
SPALK
SPIONAGE
STOUTERD

SUPER
TARBOT
TERSTOND
TOTAAL
TROELA
VALSAARD
VERDEELDHEID
VERKLEDEN
VOORALSNOG
WACHTLOPEN
WEEKEIND
ZEILKLAAR
ZIJDEGLANS

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN AUTO
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur
deze naar de redactie: Wijkblad Rond ’t Hofke,
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons
emailadres rondhethofke@gmail.com.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 10 februari in het
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door
Jumbo Pagelaan Eindhoven.
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De oplossing van vorige maand is ’Swaziland’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Marissa Toffolo ‘t Hofke 6
Ans Verheijen neemt contact met u op wanneer u de prijs
kunt ophalen bij Jumbo Pagelaan.

Yogatherapie lessen
Cursus voor thuis

individuele begeleiding
Psychosociale zorgverlening

Corina van Dommelen, ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430 • Mobiel: 06-27055614 • www.pranayogastudio.nl

Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 281 43 17
info@fitther.nl
www.fitther.nl
•
•
•
•

Fitness
Pilates
Circuittraining
Outdoor training

Bewegingsdeskundigen
• Niet Aangeboren Hersenletsel
• Overgewicht en obesitas
• Diabetes
Voedingsdeskundige
• Gezond eten
• Overgewicht
• Ondergewicht
NL Actief Preventiecentrum
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W. Jansen Verhuur

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!

Tel. 06 - 17 60 29 00

Verhuur van:
Marktkramen
Toiletten
Dranghekken
Aggregaten

Buitenreclame

Uw partner in evenementen!

www.onsmienevents.nl

VIND DE VAKANTIE DIE BIJ JE PAST

Vakanties zijn belangrijk en natuurlijk wil je dat alles klopt. Wat daarvoor
nodig is, is natuurlijk heel persoonlijk. Als reisadviseur van TUI at Home
help ik je deskundig, snel en inspirerend. Uit het enorme aanbod van de
Nederlandse en Duitse organisaties zet ik de beste mogelijkheden voor
je op een rij, om samen de vakantie te vinden die helemaal bij je past.

Boek veilig en vertrouwd
Met de garanties van TUI

ZONVAKANTIES

VERRE REIZEN

RONDREIZEN & CRUISES

WINTERSPORT

AUTOVAKANTIES

STEDENTRIPS

VLIEGTICKETS

LAST MINUTES

WWW.TUIATHOME.NL/LUCILLE-ZIRKZEE

Brabis 4, 5641 JV Eindhoven lucille.zirkzee@tui.nl
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De beste deals speciaal voor jou
Online advies of op afspraak aan huis

