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RENATA

Voor deskundig advies
en goede service

Verkoop Van VolVo-occasions
ook Voor VolVo onderhoud
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
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afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078
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van de Redactie
Een nieuwe maand, dus een nieuw
wijkblad. Geen 28, maar 31 dagen
staan ons deze keer te wachten. Laten
we hopen dat het mooie lentedagen
worden. Daar krijgen we er nooit
genoeg van en met 31 dagen is deze
maand daar heel geschikt voor. Van 21
t/m 27 maart is ook de week van de
lentekriebels.
Soms is zo’n lange maand toch nog te
kort. Dat bleek toen we gingen bekijken welke beroepen, personen, activiteiten enz. in maart extra aandacht
krijgen. Sommige maartdagen hebben
niet één maar twee of zelfs drie bijzondere onderwerpen die op één dag in
de belangstelling staan. Zo is 19 maart:
Nationale Pannenkoekdag, Internationale Dag van de Slaap en Landelijke
Opschoondag. 20 maart is: Wereldverteldag en Dag van het Geluk. Er is zelfs
een Luizendag op 9 maart. Je zou er de
kriebels van krijgen. Zo’n Pannenkoekdag is natuurlijk een perfecte dag voor
de jeugd. Als er goed ruchtbaarheid

aan wordt gegeven, dan wordt er die
dag in veel gezinnen lekker gesmuld!!!
Maar ons viel een andere dag op: Nationale Complimentendag! Wij vinden
dat een bijzonder belangrijke dag en
willen daar wel even bij stilstaan. Laat
dat nou ook nog op de eerste dag van
deze maand zijn! Eind februari vindt u
ons wijkblad in uw brievenbus. Dus u
wordt er tijdig aan herinnerd. Deze dag
is in het leven geroepen om wat meer
waardering en oprechte aandacht aan
anderen te geven. Een compliment
geven is leuk, het maakt de ander blij
en geeft jezelf een goed gevoel. Een
compliment ontvangen is natuurlijk
nog leuker. Er zijn zoveel mensen die
zo’n waardering verdienen. Door zo’n
schouderklopje houden ze het vol en
gaan ze zich nog meer inzetten. Dus
beste mensen laten we complimenteus
zijn. Niet alleen op 1 maart want dat
mag ook daarna nog!
Veel leesplezier!

Kopij volgende editie:
Inleveren (liefst per e-mail) uiterlijk
11 maart 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!
Datum volgende uitgave:
± 25 maart
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:
Ivonne

Foto: Wilja Bink
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Bergen Taxi Eindhoven
Taxi & Groepsvervoer
Snel & Betrouwbaar

040 - 290 84 84
BERGE

N

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

Mooi en onderhoudsvriendelijk
maatwerk naar persoonlijke wens

meer dan

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

Gesloten.

& traditie

Leefbaarheidsteam ’t Hofke

Het leefbaarheidsteam is een nieuwe weg ingeslagen. Tijdens de vorige online bijeenkomst hebben we gebrainstormd over wat we willen verbeteren, waar we tegenaan lopen en waar we behoefte aan hebben. Onze
nieuwe aanpak is op basis van projecten, in samenwerking met betrokken buurtbewoners.
Tijdens de bijeenkomsten van het Leefbaarheidsteam zijn verschillende professionals aanwezig, o.a. gebiedscoördinator Agnes Heck van de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven en de wijkagent.
Uit de laatste vergadering met brainstormsessie zijn er mooie ideeën naar voren gekomen, waar we op korte
termijn mee aan de slag kunnen. Agnes heeft direct een van de besproken projecten onder de aandacht
gebracht bij de gemeente, namelijk de losse, scheve stoeptegels op de Zwaluwstaartweg. Daar zijn al een
aantal buurtbewoners over gevallen. Al na een week kwamen de stratenmakers en werden de tegels opnieuw
gelegd. Ze hebben niet alleen de Zwaluwstaartweg aangepakt, maar meteen ook de omliggende straten.

Wat een succes in zo’n korte tijd, we zijn blij met de samenwerking en de korte lijntjes!

Momenteel lopen er nog een aantal andere mooie projecten waar we direct mee aan de slag zijn gegaan: het
pand aan de Avondroodstraat dat nu anti-kraak bewoond wordt, samen wandelen, voedsel delen, de Leefbaarheids-Whatsappgroep en de Buurtpreventie-Whatsappgroep.
Ook willen we ons deel van de nieuwe website Tongelre Online (tongelre-online.nl) kleur geven door onze activiteiten en projecten toe te voegen.
Zo hebben we nog veel meer ideeën en wensen voor verbeteringen in de wijk. Wil jij ook meedenken en
helpen, wil je meewerken aan een van onze projecten óf heb je zélf een mooi project in gedachten?
Stuur dan een mail naar leefbaarheidsteam.hofke@gmail.com
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de wisselpen door
Willem Bol

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 doo
geeft. Men is vrij om
een verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te
schrijven.

veld in om te gaan schilderen, bang dat hem
iets overkwam, dus moest ik maar niet meer
voetballen na school maar met hem mee als
zekerheid. Vaak in de Zegge en rondom de
Loostraat alhier te Tongelre. Ondanks dat ik
dan vaak een Donald Duck blad meenam, verveelde dat snel en keek ik automatisch mee
naar hoe mijn vader virtuoos in recordtempo
een schilderij opzette!

Als kleine jongen groeide ik op tussen de schilderijen
van mijn vader! Rustenburgstraat 33 te Tongelre.
Schilderijen van Kees Bol. We hebben het over de
begin jaren 60. Het was een overheersende man en
vol van passie over z’n vak. Er raasde dus vaak een
flinke wind door het huis want collega-kunstenaars
kwamen vaak op bezoek en discussies konden flink
oplaaien en dan weer op tactische wijze tot bedaren
gebracht worden door mijn moeder, Toos.
Bij al die gesprekken ontstonden theorieën over
kunst en initiatieven die toch vaak ook vorm kregen,
o.a. door het oprichten van de Academie voor Industriële Vormgeving door Frans Smeets en mijn vader.
Nu bekend als de Design Academie Eindhoven.
Mooie jaren met nog een ‘rijk’ klimaat aan kunst in
Nederland. Geweldige momenten mocht ik daaruit
meebeleven! Het verbaasde vooral mijn moeder
niet dat ik, stiekem, zo rond m’n 12de, begon te
schilderen aangemoedigd door de beste klant van
mijn vader, z’n broer Arie en door haarzelf. Vanaf m’n
10de jaar, en na een reeks hartaanvallen van mijn
vader, wilde mijn vader niet meer alleen buiten het
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Gedurende de jaren in het ‘meekijken’ vroeg hij me
steeds vaker m’n mening: ‘doe ik het zo wel goed,
wat vind je?’ Het werd onderhand een automatisme
voor allebei en tijd vervaagde dan! Wel vroeg hij me
vaak wat ik van het werk van collega-schilders vond
en langzaam ga je dingen durven zeggen! Vaak zei hij
dan: dat zie je goed!
Maar je bent een jonge jongen die graag op straat
speelt en oud papier ophaalt om wat te sparen! Niet
wetende dat al die wijze en kritische ’kunstlessen’
met ‘die ouwe’ later zo gaan passen in je eigen beleving van het schilderen!
Willem Bol
De wisselpen gaat naar José Lavrijsen

Valentijnscadeau voor Noortje
Pony Noortje die sinds jaar en dag overdag in de
wei halverwege de Loostraat staat, heeft op Valentijnsdag ook een presentje gekregen. Eigenaar Aad
Streng bracht Noortje ‘s morgens naar de wei en
ontdekte het mooie cadeau. Waarschijnlijk van een
van de jonge bezoekers of bezoeksters. Zo te zien
heeft Noortje echter andere prioriteiten. Maar van
binnen zal ze er wel blij mee zijn!

Noortje met het valentijnscadeau
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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

WE BLIJVEN
VOOR JE
KLAARSTAAN.

Jouw Haar is Onze Passie
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Dirigentplein 85a

tel.: 040-2818057

5642 RK Eindhoven

www.hairstylingdelano.nl

Eindhoven, Klein Tongelreplein 4

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen. Op wie ga jij stemmen?
Op 14, 15 en 16 maart 2022 mogen we stemmen
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En waarom zou je stemmen?

Waar gaat de gemeenteraad over?
De gemeenteraad beslist over de regels in Eindhoven.
Bijvoorbeeld over waar huizen worden gebouwd, hoe
laat de horeca moet sluiten en waar er sportvoorzieningen komen.
De gemeente besteedt elk jaar € 1.005 miljoen voor
onze stad. De gemeenteraad beslist hoeveel van dat
geld gaat naar uitkeringen of hulp in huishouden,
wonen, openbare ruimte, sport, cultuur, volksgezondheid en milieu, onderwijs, veiligheid en economie.
Als je stemt, heb je hier dus invloed op.
Waarom zou ik gaan stemmen?
Alle mensen van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Zij kiezen welke mensen er in de gemeenteraad
komen. Je kunt kiezen uit de mensen die op deze
kieslijst staan.
Deze mensen zijn lid van een politieke partij. Politieke
partijen hebben ideeën voor Eindhoven. De ene partij
wil bijvoorbeeld meer aandacht voor schonere lucht
of meer huishoudelijke hulp. Een andere partij vindt
het bouwen van goedkopere woningen belangrijker.
Door te gaan stemmen laat je weten wat jij belangrijk
vindt.
Je stemt op een persoon in een politieke partij.
Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen uit die partij in de gemeenteraad mogen. Door te
stemmen bepaal je dus samen met anderen wie er in
de gemeenteraad komen. En wie de beslissingen in
Eindhoven mogen nemen.
Hoe beslis je op wie je stemt?
Mensen in de gemeenteraad moeten goed weten wat
de mensen in Eindhoven willen.
Daarom is het belangrijk dat jij stemt op iemand die
over veel dingen hetzelfde denkt als jij. Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt.
Elke partij vindt andere dingen belangrijk. Stem dus
op een partij die bij jou past.
Eerst kies je de politieke partij. Daarna kies je op welke persoon je wilt stemmen.

Tips voor hoe je beslist op wie je stemt:
1. Zoek online informatie
Op eindhoven.nl/verkiezingen staat vanaf half februari welke partijen er mee doen met de verkiezingen.
Hier vind je ook een link naar de websites van de
partijen of kijk op hun social media accounts. Daar
vind je wat zij belangrijk vinden.
2. Stuur een mail naar een partij en stel je vragen. Op
eindhoven.nl/verkiezingen staan de email adressen.
3. Ga in gesprek.
Soms delen mensen van een politieke partij op straat
folders uit. Je kunt die mensen vragen wat de plannen
zijn van die politieke partij.
4. Kijk naar de televisie of lees de krant.
Op de lokale televisie en kranten is in verkiezingstijd
veel aandacht voor de verkiezingen.
5. Praat met je familie, vrienden of buren.
Vraag waarom zij voor een politieke partij kiezen.
Of waarom juist niet. Maar misschien vinden zij wel
andere dingen belangrijk dan jij. Jij mag zelf kiezen op
welke partij je stemt.
6. Vul de Eindhovense Stemwijzer op internet in.
Deze staat vanaf half februari op eindhoven.nl/verkiezingen.
In deze online stemhulp geef je je mening over 30
vragen. Daarna zie je met welke partij je het vaak
eens bent.
7. Luister naar een debat.
In Eindhoven organiseren veel mensen debatten waar
de verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan.
Hier kun je horen wat de verschillende partijen van
onderwerpen vinden.
Op 15 maart 2022 organiseert de gemeente een
slotdebat. Deze wordt ook live uitgezonden via Studio040.
Op eindhoven.nl/verkiezingen staat waar en wanneer
er debatten in de stad zijn.
Wat gebeurt er na de verkiezingen?
Na de verkiezingen tellen we de stemmen. Partijen
krijgen een aantal plekken in de gemeenteraad. Dat
noemen we zetels. Partijen met veel stemmen krijgen
ook de meeste zetels. Zij hebben dan meerdere mensen in de gemeenteraad.
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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

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

Tongelrese
Natuurwijzer
Gefokt met rassuivere dieren

Het is vandaag een onstuimige regenachtige zondagochtend begin februari.
Verlangend naar de lente besef ik me dat het niet
echt een winter was geweest.
Nu je dit leest is het begin maart en dat is de tijd
dat de lammetjes worden geboren van de Drentse
heideschapen die ik in de boomgaard heb lopen bij
de Wasvenboerderij. In oktober afgelopen herfst is
er bij de ooien een ram bijgezet die voor de nakomelingen moet zorgen. Het rammetje is uitzocht op
zijn bouw en kleur. Het is stamboekvee en deze ram
was nog maar een jonkie. Stamboekvee wil zeggen
dat er gefokt wordt met raszuivere dieren van die
soort, zodat het ook raszuiver blijft.
Met allerlei rammen uit Nederland van dit schapenras wordt er dan gefokt met verschillende kuddes.
Het zal ontzettend kriebelen en jeuken
Het Drents heideschaap wordt al sinds mensenheugenis gehouden, hoofdzakelijk voor de mest.
Door de mest te verzamelen in de potstal, gemengd
met plaggen, werd het weer uiteindelijk op de
akkers gebracht om de grond vruchtbaar te maken.
Men trok overdag met de kuddes over de heide en
`s nachts verbleven de schapen dan in de schaapskooi.

Vlees zit er niet veel aan zo’n schaap en de wol werd
gebruikt voor te vilten of vulling. Je kunt het wel
spinnen, maar als je er een trui van zou breien zal
het ontzettend kriebelen en jeuken, dus deze wol is
niet zo fijn om te dragen.

Foto: Saskia Menger
De uier heeft maar twee spenen
Het Drents heideschaap is een klein schaap en het

heeft hoorns, wat er bij moderne schapenrassen is
uitgefokt.
Ze staan dicht bij de natuur. De bevalling doen ze
geheel zelfstandig. Net als een ree zoeken ze een
rustig plekje op om de lammetjes te werpen. Vaak
zijn het tweelingen. De uier heeft ook maar twee
spenen, voor ieder lammetje eentje.
Ik voel me net een herder
Ik heb de schapen in de boomgaard lopen, maar
soms neem ik ze mee en zet ze achter de veldschuur aan de overzijde, of ik loop er mee naar het
schoolterrein van het Lorentz, waar ook wat ruigere
stukjes zijn die mogen worden begraast. Vorig jaar
mochten ze zelfs een periode op het sportveld
staan, toen er door de lockdown niet gesport mocht
worden.

foto: Ivonne
Als ik dan op pad ga met die paar schapen en hun
lammetjes, voel ik me al net een herder. Het mooiste zou natuurlijk zijn, om ze ook eens op het stukje
heide in het Wasvengebied te laten grazen, maar ja,
helaas zal dat niet gaan vanwege de vele honden.
In grotere natuurgebieden worden natuurlijk wel
schapen ingezet om vergrassing en het jonge opschot van bomen tegen te gaan. Kijk bijvoorbeeld
op de Strabrechtse heide met daar het Kempisch
heideschaap.
Kom je binnenkort ook een keer kijken naar de lammetjes bij de boerderij?
Het is zo leuk om te zien!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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XXXX

PASFOTOSERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s voor alle
officiele documenten.

XXXX

XXXXX
6 stuks

8,95

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

www.primera.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!

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

...even naar Primera

Foto’s uit
Tongelre

nburg
ick Spruyte
Foto: Patr
asven
es in het W
Pimpelme

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.

Foto: Maria van Rooijen
Goudvink

Foto: Patrick Spruytenburg
Koolmees in het Wasven

Foto: Aleks Veldhoen
De lente kondigt zich al vroeg
aan door deze toverhazelaar, de
zogeheten Primavera

Foto: Wies van Dijk
De eekhoorn rust even uit
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‘Toontje, de post’
Een heel leuk neveneffect van de speciale editie van ons wijkblad over de Martinusschool waren
de verhalen van oud leerlingen die het boekje bij Jos thuis kwamen ophalen. Een ervan was Tini
Gilsing. Hij woonde aan het begin van de Loostraat. Tini schreef dit mooie verhaal over zijn vader
‘Tontje’ die postbode was in oud Tongelre. Tini neemt ons mee naar het Tongelre van meer dan
65 jaar geleden, van voor de Vlinderbuurt, het Karregat en de Brabis. Lees en geniet ervan.
De jaren 50, Loostraat 2
Het is half acht als ik wakker word. Ik ga de trap af en
eet in de woonkamer een boterham met leverpastei
en daarna nog een met chocoladepasta, voor het lekkere. Ik realiseer me dat ik vakantie heb, geen school,
geen tafels opdreunen bij ‘de Kittel’, een paar weken
vrijheid voor de boeg. Maar vandaag ga ik ons vader
helpen.
Op straat zie
ik een eindeloze stoet van
fabrieksarbeiders op de
fiets vanaf de
Wolvendijk ’t
Hofke oprijden, op weg
naar een van
de vele Philipsfabrieken.
Ze komen uit
Nuenen, Gerwen, Lieshout
en misschien
wel van verder weg. Een
‘Tontje’, de va
der van Tini.
Ford Anglia
rijdt dezelfde
richting in en
er passeert ook een Vipre-bus met arbeiders die van
verdere dorpen komen.
Nog even en het wordt weer rustig in Tongelre. Dan
worden de straten overgenomen door de huisvrouwen, de melkboeren met hun karren en de ‘Rijzende
Winkel’ van textielzaak Bisschops. Een heerlijke
dorpse rust daalt over Tongelre neer.
Er is geen tijd voor haast.
Ons vader, Toon Gilsing, is dan al enkele uren aan het
werk. De meeste mensen kennen zijn achternaam
niet maar wel zijn voornaam in combinatie met zijn
beroep, Tontje de Post. Hij was niet zo groot.
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Hij is vanmorgen om een uur of vijf opgestaan en
naar het postkantoor in de stad gefietst.
Daar heeft hij de post voor de Tongelrenaren gesorteerd; op straat en huisnummer gezet. Veel bundels
post heeft hij in zijn fietstassen gedaan en nog meer
bundels in een postzak, die eruit ziet als een broekpak voor Maxima. Die zak zal straks met een PTT-auto
bij ons thuis worden afgeleverd.
Met volle fietstassen en een grote leren
schoudertas met postwissels trapt hij naar
het begin van zijn wijk, de overweg bij de
Locomotiefstraat. Huis na huis, straat na
straat werkt hij door. Bij de nonnen van het
klooster aan de Tongelresestraat krijgt hij
zijn eerste kop koffie. Langzaamaan nadert
hij ons huis aan de Loostraat. Even rust, een
bakske koffie en een dikke Hofnar bolknak.
De postzak is al afgeleverd en de bundels
worden netjes op volgorde in de fietstassen
gezet. Klaar voor het tweede gedeelte van de
wijk en ik mag mee.
We rijden de Wolvendijk op. Ik kijk goed
uit dat ik niet met het voorwiel tussen de
kinderkopjes kom. Ons vader gaat rustig van
huis naar huis, het laatste stompje van zijn
sigaar in de mond. Ter hoogte van Van Vroenhoven zegt hij, ‘hier, stop deze brief maar in
de bus bij Janus Bartels aan de overkant.’
Op dat moment komt een vrouw op een fiets
naar ons toe. ‘Och Tontje, ik ben zu blij da’k oe zie. Ik
ben op weg naor dokter Raupp en ik denk er opeens
aon da’k m’n pan soep nog op het gas heb staon. Wilde gij ‘t gas efkes uitdraoien. De achterdeur is open.’
Natuurlijk gebeurt dat, service van de PTT. Tijdens de
hele postroute wordt links en rechts even gebuurt.
‘Tontje, hedde gij iets geheurd van…, witte gij wa
daor is gebeurd…, is dieë mens nog ziek…?’ enzovoort. De informatie van de postbode gaat niet alleen
op schrift.
We zijn bijna op het einde van de Wolvendijk als ons
vader zegt, ‘rij jij maar even naar de wasserij van
Thomassen.’ Die ligt juist voor de Dommel aan de

linkerkant. De afgelegen woningen mag ik doen. Ik
weet dat ik straks aan het einde van de Koudenhovenseweg bij melkboer Van de Velden een ritje naar
de boerderij van de weduwe Van Doornik te goed
heb. Ik doe het graag, want ik weet dat ik straks op de
Urkhovenseweg snoep mag kopen.
We passeren de spoorwegovergang van de Urkhovenseweg en aan de linkerkant, in de rij woningen voor
de Poststraat is een winkel, de Vivo-winkel van De Git.
Ik krijg een dubbeltje en koop een lekkere knots.
We gaan snel door de Urkhovenseweg, er staan weinig woningen.
Een huisvrouw vraagt of we even kunnen helpen.
De wasketel moet van het gas getild worden. Het is
maandag, dus wasdag in Tongelre. Het
klusje is zo geklaard.
Aan het einde van de
Urkhovenseweg gaan
we de Doolstraat
in, op weg naar het
woonwagenkamp.

kwam waren allebei zijn banden doorgesneden.
Op de Schuurstraat staat Miet de Brouwer voor de
boerderij mooie patronen in het zand te harken. Ik
moet altijd een beetje om Miet gniffelen, als ze haast
heeft zegt ze altijd, ‘ik heb gin tied’. Als je naar haar
kijkt weet je wel beter.
We worden uitgenodigd een tas thee te drinken.
Maar we hebben ook post voor Toon en Miet, luchtpost uit Australië. ‘Daor ben ik wreed blij mee’, zegt
Miet, ‘in 1951 is m’n nicht geëmigreerd naor Australië.’
Naast onze kop thee ligt een snee mik met zult. Uit de
zak van haar schort diept ze een plakkerig snoepje op,
‘hier jongen, veur jou.’
‘Witte wa’, zegt Miet, ‘neem mar ‘ne savooiekool mee
en ik heb hier ôk nog een weckfles mee verse worst. Dan kan de
vrouw lekkere stamp maoke.’ Ik
zie in de weckfles een opgerolde
worst onder een dikke witte vetlaag
liggen. Ik krijg al zin.
De fietstassen zijn bijna leeg, dus al
dat lekkers kan er nu wel in.

Ik ben er al eens
eerder geweest
Op de Collseweg en de Loostraat
maar telkens weer
bezorgen we de laatste post van die
vraag ik me af hoe
dag
en we komen bij ons huis aan.
Rechts, Loostraat 2, het ouderlijk huis
van Tini.
mensen zo kunnen Al geruime tijd gele
Ons vader gaat in een makkelijke
den afgebroken.
leven. Ik schat dat
stoel zitten en zegt voordat hij zijn
er zo’n honderd woonwagens kriskras door elkaar
ogen sluit voor een dutje: ‘Zo, vijf
staan met daartussen roestige sloopauto’s. Daar
minuten van d’n baas.’
tussendoor spelen kleine kinderen op blote voeten
in de modder. Maar Tontje de Post wordt enthouIk ben laatst nog eens teruggegaan naar de Loostraat
siast begroet. ‘He Toon, ik zit op mijne bijstand te
2. Het huis is al in 1966 afgebroken, dat wist ik.
wochte, hedde gij ‘ne postwissel veur mij bij oe.’ Ons
Nu staan er andere huizen op die plek, maar zelfs
pap rommelt wat in zijn schoudertas en vist er een
nummer 2 is uit de Loostraat verdwenen, de huizen
postwissel uit. ‘Kijk ‘ns Driek, je kunt je bijstand bij
die op onze plek staan hebben de nummering van de
de bank halen.’ Driek moet alleen nog even tekenen,
Wolvendijk.
met een kruisje.
Maar de goede herinneringen kunnen ze niet laten
Even verder levert hij een brief af bij Mien. ‘Och’, zegt verdwijnen.
Mien, ‘ne brief van mijn zus uit St. Willebrord. Wilde
gij ‘m efkes veurleze Toon?’ Ons pap leest de brief
voor. Hij kan goed met deze mensen overweg. ‘Ik heb
Heeft u ook nog een leuk verhaal of anekdote te
nog ’n vraog, Toon, ik heb een brief , die moet op de
vertellen. Laat het ons weten. Hebt u te weinig
post maar ik heb ginne postzegel. Wilde gij dè doen.
vertrouwen in uw schrijftalent, komen wij graag
Hier hedde ‘ne gulden voor de postzegel, hou de rest
op bezoek om het te noteren.
maar’. Er hoeft maar een postzegel van 12 cent op
een brief.
Paul Brans & Jos Rovers
Als we naar de Schuurstraat fietsen vertelt ons pap
dat hij laatst een dag vrij was en dat een collega
weigerde een brief voor te lezen. Toen hij bij zijn fiets

Contact: jos@familierovers.nl
paulbrans@onsneteindhoven.nl of
rondhethofke@gmail.com
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Nieuws van de
Scholengemeenschap
Kindcentrum de Boog
Hallo buurtgenoten,

Wij gaan iets vertellen over Kindcentrum de Boog.
Als je in een van de klassen zit en je begrijpt iets niet
dan kan je de juf of meester om hulp vragen. En de
mensen hier zijn super lief. Als je de les niet begrijpt
kan je extra instructie krijgen. We kunnen allemaal
om eigen werk vragen, op niveau (oranje of groen
werkboekje van rekenen).
Je hebt een kleuter plein met een zandbak en klimtoestellen en we hebben nog een plein voor groep 3
t/m 8 en nog een klein pleintje, dat is aan de andere
kant en daar heb je nog meer klimtoestellen. En je
hebt ook gym en pauzesport. En je gaat soms met
de klas naar het Wasven. En niet te vergeten je hebt
ook schoolreisjes 1x per jaar en dit jaar hebben we 2
schoolreisjes.
Kinderen die erg goed kunnen leren, krijgen levelwerk. Levelwerk is een soort extra werk die je na de
lessen kan doen en dan op vrijdag ga je een week
planning maken en je krijgt een map met werk boekjes er in (rekentijger, prik & ko). En je mag zelf nog
een boekje kiezen. Je moet een werkblad over jezelf
invullen. En je verzamelt allemaal op 1 plek in de
school. Wij vinden levelwerk erg leuk!
Gr. Kindcentrum de Boog
Zoë & Luuk, groep 5B

Wat kan je doen met Levelwerk?
Met Levelwerk krijg je moeilijker werk voor na de les
of als je niet mee hoeft te doen met een les. Bijvoorbeeld omdat je al weet hoe de les moet. Wij doen online Duolingo om nieuwe talen te leren. Bij Rekentijger heb je leuke en moeilijkere opgaven van rekenen.
Je leert zelf een planning voor de week te maken. Je
hebt ook Denken over taal, dat zijn ook weer leukere
en moeilijkere opgaven van taal. Daarnaast hebben
we een overig boekje waar je in kan werken als je taal
en rekenen al klaar hebt.

Wij vinden Levelwerk super! Wij vinden deze opdrachten leuker dan bij reken- of taallessen op de
chromebook. Hier moeten we beter bij nadenken,
want andere lessen zijn
soms te gemakkelijk.
Geschreven door Adi en
Jaliyah, groep 5A

Wat is Levelwerk?
Levelwerk is voor kinderen met een hoger niveau, die
zich bijvoorbeeld vervelen tijdens de les.
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AANMELDEN
NIEUWE
LEERLINGEN
2022
MAANDAG 7 MAART
T/M DONDERDAG
10 MAART 2022
(DIGITALE) AANMELDING:
Kijk voor de meest actuele
informatie en uitzonderingen
op www.welkom-lcl.nl
havo, atheneum en gymnasium

Lorentz Casimir Lyceum.
Ziet je staan, daagt je uit.

Advertentie Aanmelden LCL_130x92mm.indd 1
Persbericht
Arno Huibers Theaterproducties

Hommage aan de clown - Chaplin and other famous
clowns by Arno

De clown is een onuitputtelijke bron van fantasie
voor Arno Huibers. In deze 40+ jubileumvoorstelling
-door tante Corona is zijn 40 jarig clownsjubileum
enige tijd vertraagd- speelt Arno Huibers zijn eigen
interpretaties van wereldberoemde acts, samengesmeed tot een eerbetoon aan de ‘grote meesters’ van
de clownswereld.

08-02-2022 09:23

Reserveren www.ticketkantoor.nl/events/hommage
Try-outs 25 februari & 11 maart / Première 18 maart
/ Overige data Maart: 20, 25, 27 & April: 1, 3, 8, 10 &
Mei: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Tijden Vrijdagavonden 20 uur en zondagen 15 uur /
Entree € 16,- volwassenen en € 10,- kinderen tm 16
jaar (Kinderen welkom vanaf 8 jaar) / entree try-outs
€ 10, - vw / € 5,- kind tm 16 jr

Zo neemt hij de rol van Chaplin over en vervolgt het
samenspel met Keaton in Limelight. Om vervolgens
als stoffige toneelmeester in een vermakelijke drumact van de jonge Rowan Atkinson (later mr. Bean) te
verdwalen. De Russische clown Slava Polunin inspireert Arno tot een romantische datingact onder het
’pluchen maanlicht’ met twee giga telefoons.
De voorstelling eindigt met een kleurrijke multimediale act, waarmee Arno Huibers zijn clown naar de
21ste eeuw brengt in zijn eigen intieme Eindhovense
theater.
Regie Geert Niland / techniek Rob Bügel
Plaats Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven
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Kindertherapie Eindhoven

praktijk voor drama- en speltherapie

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

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.

SOLGAR

BIJ ETOS TONGELRE!

+31 6 149 059 45

Welkom in onze
nieuwe winkel

Gratis parkeren

Dit zijn kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen
gemaakt van de meest zuivere grondstoffen.
Ben je op zoek naar het allerbeste op gebied van
vitamines en voedingssupplementen dan kom snel naar

Etos Tongelresestraat!

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

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

Etos Tongelresestraat
Tongelresestraat 266B, Eindhoven
Telefoon: 040 - 243 19 46
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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.

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

WIJ.ZORGEN

Op 1 maart 2022 lanceert WIJ.ZORGEN een nieuw concept waarmee we extra arbeidspotentieel voor de
zorgsector willen ontsluiten. Na het volgen van onze training basiszorg leveren onze medewerkers een betekenisvolle bijdrage in het leven van mensen. Via ons geavanceerde platform kiezen onze medewerkers zelf
waar en wanneer ze willen werken.
“We hebben nu een tekort van 80 duizend zorgprofessionals”, zegt SER-lid en hoogleraar sociologie van de
arbeidsmarkt en organisatie Romke van der Veen in de Volkskrant. “Dat loopt de komende jaren op tot 135
duizend.” Een kwart van de ruim een miljoen zorgmedewerkers gaat de komende tien jaar met pensioen. We
hebben te kampen met een dubbele vergrijzing. Daarbij stopt 40 procent van alle afgestudeerde verpleegkundigen binnen twee jaar.
Eén ding weten we zeker: met de huidige aantallen die jaarlijks uitstromen uit de zorgopleidingen in Nederland gaan we dit tekort niet oplossen. Alleen een meersporenbeleid kan ons helpen om de kwaliteit van de
zorg op langere termijn te waarborgen. Hierbij moeten we op een andere manier naar werken in de zorg gaan
kijken. In vergelijking met andere sectoren is de mate van functiedifferentiatie enorm achterhaald. Als we een
parallel trekken met bijvoorbeeld de bouw, dan werken veel verpleegkundigen als een constructeur die nog
zelf de stenen moet stapelen.
In onze ogen is instroom van talent op uitvoerend niveau in combinatie met functiedifferentiatie een belangrijke pijler in het meersporenbeleid. Op deze manier kunnen ervaren
zorgprofessionals en specialisten zich richten
op verantwoordelijkheden waarmee ze het verschil kunnen maken voor cliënten en patiënten.
WIJ.ZORGEN ontwikkelt concepten waarmee we willen bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten
in de zorg. Met ons nieuwe concept richten we ons op mensen zonder ervaring en opleiding voor de zorg,
die zich graag aan de zorg, maar niet aan een vast aantal uren of diensten willen committeren. Flexibiliteit en
eigen regie staan centraal.
Wil jij een betekenisvolle bijdrage leveren in het leven van een ander? Kijk op onze website en meld je aan:
www.wij.zorgen.nu.

Wat is uw mening over het Groenpark?
Natuurlijk houdt het plan voor het Groenpark en het zonnepark velen bezig,
het is immers een zeer ingrijpend project voor Tongelre, dat plotseling eind
december bekend werd. Het plan is vatbaar voor veel discussie, maar het
aantal deelnemers aan de “klankbordgroep” is echter zeer beperkt.
Als u niet deelneemt aan de “klankbordgroep” kunt u vragen, opmerkingen
of alternatieve voorstellen ook sturen naar groen-tongelre@kpnmail.nl (het
mailadres van wijkbewoners van Tongelre).
Voor uitgebreide informatie over het Groenpark zie: www.hofke-tongelre.
info/groenpark/

19

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

‘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

Burgerinitiatieven sturend in de maatschappij
van morgen

Een korte introductie (Stichting STIR)
Door omstandigheden van het leven werd Jean-Paul
Close al vroeg in het leven van zijn dochters alleenstaande vader. Zo kwam hij in Tongelre te wonen. Om
de veiligheid en gezondheid van zijn kinderen en die
van de buren op straat te waarborgen ontstond al
snel een intensief contact met de omwonenden. Samen werden initiatieven genomen, zoals destijds het
aanbrengen van drempels tegen het te hard rijden
van autos in de wijk. Of het interpreteren van moeilijke documenten van de overheid voor mensen die
uit andere culturen en taal-omgevingen kwamen. Uit
deze eenvoudige acties ontstond een maatschappijvisie waarin de inwoners samen met instanties zoals de
overheid verantwoordelijkheid nemen voor de meest
essentiële waarden voor het welzijn van de mens.
Deze samenwerking begon zich af te tekenen als een
nieuwe verbindende maatschappijvorm, Sustainocratie (duurzame menselijke vooruitgang en prioriteiten
gerichte democratie), die ondergebracht werd in een
Stichting, STIR genaamd. Deze kreeg al snel de roepnaam “de Stad van Morgen (www.stadvanmorgen.
co). Verschillende samenwerkingsvormen zijn eruit
geboren waarin inwoners, overheid, wetenschap,
onderwijs en innovatief ondernemerschap samen
optrekken. Daarin is geld nooit een doel, hooguit
een middel, en staat de waardecreatie vanuit een set
basiscriteria centraal. Iedereen (mens en instantie)
draagt hierin haar steentje bij.

staan, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatproblemen, sociale onrust, enz. Maar overal zijn het de
inwoners die het voortouw nemen en gaandeweg
de cultuurverandering vorm geven. Vooral jongeren, vrouwen, nieuwetijdse ondernemers en politici
voelen de roep om dit te omarmen. En ook grote ondernemingen, stad en provinciebesturen en universiteiten/hogescholen geven gehoor aan de uitnodiging
om mee te doen.
Zo komen we weer bij ‘t Hofke terecht. Wat hier
geboren is mag ook hier in Tongelre een voedingsbodem ontwikkelen. Er zijn in deze wijk al vele mooie
initiatieven die een voorbeeld vormen voor de wereld
in verandering. Die kunnen we zichtbaar maken,
verbinden, uitvergroten, en we kunnen er andere
initiatieven aan toevoegen. Dat willen we graag toelichten in ons wijkblad door met regelmaat hierover
te berichten. Tevens nodigen we ondernemende
inwoners uit om zich te verbinden aan bestaande of
nieuw op te zetten initiatieven. Uiteindelijk is onze
gezondheid en veiligheid het grootste goed dat we
samen kunnen delen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de gedeelde
websites of rechtstreeks met Jean-Paul Close via jp@
stadvanmorgen.com. Tongelre de gezondste is uiteindelijk een cocreatie van en voor ons allemaal.

Een van de bekendste groeperingen heet AiREAS
(gezondheid en een gezonde leefomgeving, www.
aireas.com ) waar zich ondertussen 23 gemeenten in
Zuidoost Brabant bij hebben aangesloten. In al deze
gemeenten wordt de luchtkwaliteit gemeten om
samen tot maatregelen te komen waarin gezondheid
centraal staat. Ook internationaal is er veel aandacht
voor Sustainocratie omdat men het ziet als oplossing
voor de vele problemen waar we wereldwijd voor
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Gezellige filmavond

Rijbewijskeuringen voor 75+

Op vrijdag 18 maart hopen we weer een gezellige filmavond te organiseren.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

De rijbewijskeuringen voor 75+ zijn om de week op
donderdagmorgen van 9.00 t/m 13.00 uur.
De keuringsdagen zijn 10 en 24 maart 2022.
Aanmelden kan via telefoonnummer 040-2811737
(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.

• Kosten € 2,50 incl. koffie of thee met wat lekkers bij
binnenkomst én in de korte pauze.
• Aanmelden kan vanaf 7 maart 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.
’Estômago’ (2007) is een Braziliaanse film om van te
smullen. Liefde gaat door de maag en dat blijkt Raimundo Nonato’s geluk. Als hij in een snackbar leert koken is
hij zo succesvol dat hij al snel door een chic restaurant
wordt aangetrokken. Dan komt hij plots in de gevangenis en ook daar is zijn kookkunst zijn redding.
Noteer ook de volgende data
voor een gezellige avond:
15 april, 13 mei en 17 juni.

KOM
JE
OOK?

Iedere dinsdag koffieuurtje!
In september zijn we begonnen met het koffieuurtje op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur. Een beetje
hetzelfde als wat we op de donderdag al doen.
Tot nog toe is het (corona?) geen overweldigend
succes, daarom willen we het nog een keer een
booster geven!
Dus mocht je zin hebben om met wat buurtgenoten te kletsen dan staat de koffie klaar!
Onze gastvrouwen zullen jullie met hun mooiste
lach ontvangen.

Zal het dit jaar wel doorgaan?
Noteer in uw agenda! 17 tot en met 20 mei 2022
Avondwandelvierdaagse.
Zet je wandelschoenen klaar en smeer de kuiten.
Let op: we starten op dinsdag.
Tot en met de 20ste.
Marianne Kommers en Fransje Rovers.

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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NIEUW
IN ’T OUDE
RAADHUIS

Inloop-/muziekmiddag
Elke woensdagmiddag een
gezellige inloop-/muziekmiddag in ’t Oude Raadhuis waarop u naar keuze kunt dansen,
verzoeknummers aanvragen,
meezingen en natuurlijk
gezellig kunt ’buurten’.
De inloopmiddag is van
14.00 tot 17.00 uur.

GEEF JE
SNEL OP,
WANT VOL
IS VOL!

Paasbrunch
2e Paasdag 18 april van 11.30 tot 14.00 uur.
Wij nodigen jullie uit voor een gezellige,
smakelijke en sfeervolle paasbrunch in ’t Oude
Raadhuis.
Kosten 1 7,50. De zaal is open om 11.15 uur.
Aanmelden kan pas vanaf 20 maart
bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.30 en 11.30 uur
of even bellen tussen 9.30 en 11.30 uur.

Fietstocht

DEELNAME
OP EIGEN
RISICO!

Zondagmiddag 24 april fietsen voor
jong en oud. Vertrek tussen 13.00 en
13.30 uur. Deelname 1 2,00 p.p.
Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Fietsroutes van 20 t/m 30 km.
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten
en kunnen er spelletjes worden
gedaan. Deelname op eigen risico.
Voor vragen en/of telefonisch
aanmelding 040 – 281 17 37
(tussen 9.30 en 11.30 uur)
of via e-mail
raadhuis-evenementen@kpnmail.nl.

23
23

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

HENNA BROWS

Er bestaan geen excuses meer om geen mooie
wenkbrauwen te hebben!
Wenkbrauwen met henna is een techniek om de wenkbrauwen op te vullen
en daarmee ook de uitstraling van het gezicht te verbeteren.
Zelfs mensen die al micropigmentatie of permanente make-up lieten aanbrengen,
kunnen geholpen worden met deze techniek om de kleur te doen herleven.
Henna is een plantaardig natuurproduct dat ideaal is om de huid en de haren onbeschadigd
mee te verven. Henna Brows blijft 2 weken op de huid en tot wel 6 weken op de haartjes.
BEFORE

AFTER

VOOR E
E
AFSPRA N
AK
BEL
040-281
2764

Esmay is de specialist in Henna Brows!
Beautysalon Esmay vindt u bij Van der Heijden kappers
’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
www.vanderheijdenkappers.nl/schoonheidssalon
U vind ons ook op facebook www.facebook.com/beauty-salon-esmay
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de Tongelrese
Keuken
Pasta met ricotta, erwten en spiegelei
Een vegetarisch hoofdgerecht

Ingrediënten
voor 4 personen

Bereiding

- 300 g kleine pasta
- 200 g ricotta
- 600 g doperwten of tuinerwtjes
(diepvries)
- 4 eieren
- 80 g pijnboompitten
- Grano Padano of Parmezaanse
kaas
- olijfolie
- peper en zout

1 Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Als de pasta ‘al dente’ is kunnen de erwten erbij.
2 Rooster ondertussen de pijnboompitten.
3 Het water kan afgegoten worden als de doperwten zijn opgewarmd.
Roer er direct een scheutje olijfolie door, zodat de pasta niet gaat
plakken.
4 Roer de ricotta erdoor en warm het geheel even op.
5 Bak de spiegeleieren met wat peper en zout.
6 Schep de pasta op de borden en strooi er de kaas over.
7 Leg op ieder bord een spiegelei en de pijnboompitten.
Heerlijk met een salade van tomaat en mozzarella!

Eet smakelijk!

Clasine Batenburg

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
De regels zijn versoepeld en worden waarschijnlijk nog verder versoepeld. Dat betekent dat we
weer allerlei activiteiten kunnen gaan oppakken en eindelijk weer kunnen doen en zijn waar we
voor staan: een buurthuis zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
samen actief kunnen zijn in de diverse initiatieven, activiteiten en evenementen die we aanbieden. Voor en door bewoners van Tongelre.
Houd onze website en Facebook-pagina in de gaten voor het laatste
nieuws en de activiteiten die georganiseerd worden. We hopen er dit jaar
weer vol tegen aan te kunnen gaan en er weer voor jullie te kunnen zijn.
Tot snel en blijf gezond!

NL Doet: zaterdag 12 maart 9:00-16:00 uur.
Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging of zorginstelling? Kom dan op 12 maart 2022 vanaf 9.00 uur naar Orka
om mee te doen met NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt ons een klus te klaren. En het
is nog gezellig ook! Bij Orka gaan we op die dag de achtertuin aanpakken.
We willen hier graag stap voor stap een gezellige tuin van maken, zodat we
onze buurtgerichte activiteiten ook lekker buiten kunnen houden.
Dus iedereen die een steentje bij wil dragen is meer dan welkom. Natuurlijk
zorgen we ook voor de inwendige mens. Wil je een dagdeel of de hele dag
aansluiten op 12 maart? Stuur even een mail naar info@orkacentrum.nl.
Vele handen maken licht werk en… hoe meer zielen hoe meer vreugd. We
hopen je te zien!!

Vorka! : 3e vrijdag van de maand
Gewoon even samen eten om 18.30 uur voor 6 euro
p.p.. Vind je het leuk om mee te koken, dan word
je tussen 17.00 en 17.30 uur verwacht. Elke maand
een andere ‘chef-kok’ die het menu bedenkt en de
boodschappen doet. Effe bijbuurten tijdens het eten?
Schrijf je in via www.orkacentrum.nl via ‘Inschrijvingen’ en geef in het opmerkingenveld aan of je mee wil
koken of vanaf het eten aansluit en of er dieetwensen, allergieën e.d. zijn. Heb je nog vragen, stel ze via
info@orkacentrum.
nl of bel naar de
orka-telefoon 0653797337
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Wij
doen mee
aan NLdoet!
Help je
mee?
Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.

Open Orka: 3e vrijdag van de maand
20:30 – 24:00 uur
Als we weer mogen is er dit jaar ook weer elke 3e
vrijdag van de maand na “Vorka” (gezellig samen
koken en eten) ook weer “Open Orka” voor een
ongedwongen gezellige avond waar iedereen
welkom is. Er is mogelijkheid tot tafeltennissen,
darten of gewoon een leuk bordspelletje doen.
We hebben een kast vol met spelletjes. Maar ook
gewoon een gezellig drankje doen en bijbuurten
met wijkgenoten gezellig aan de bar is mogelijk.
Houd Facebook en onze website in de gaten voor
de laatste ontwikkelingen.

Wordt Vriend van Orka!
Nog geen vriend van Orka, maar wil je wel je naam bij dit mooie logo hebben? Wordt dan Vriend van Orka.
Doneer (minimaal) €20,- aan Stichting Activiteitencentrum Orka. En je krijgt:
• Ten eerste natuurlijk een (nog) warme(re) band met Orka
• Alle vrienden van dat jaar krijgen een naamplaatje achter de bar van Orka
• Jullie krijgen het activiteitenoverzicht van Orka in je mailbox (indien gewenst)
• En 1x per jaar hebben we een Vrienden-van-Orka-Avond, waarbij we hapjes en drankjes zullen serveren
tegen gereduceerde prijs aan de Vrienden.
Dit jaar zal de donatie geïnvesteerd worden in het tuinproject. Wij gaan dit jaar de achtertuin ombouwen
naar een multifunctionele, gezellige en kindvriendelijke ruimte.
Interesse: mail even naar info@orkacentrum.nl . Of maak je bijdrage direct over op: Stichting Activiteitencentrum Orka, NL58 RABO 0103 4121 66, o.v.v. Vrienden van Orka (VVO2022) en geef meteen even je
naam door zoals je die op het plaatje achter de bar wil.

Bingo-avond
Zoals velen van jullie al hebben gehoord of gelezen, zouden wij beginnen met elke maand een bingo-avond. Helaas door de omstandigheden van nu heeft dit nog op zich moeten laten wachten.
Maar goed nieuws! 11 Maart van 20.00 uur tot 22.00 uur is onze eerste bingo-avond! De kosten van deze
bingo zijn 5 euro per persoon inclusief 1 consumptie (koffie/thee). Dus wil jij hierbij aanwezig zijn, meld je
dan nu aan via www.orkacentrum.nl Dan hopen wij jou/jullie op 11 maart te zien.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!
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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

Nieuws van
Sectie-C
In gesprek met Renee Frankhuizen

verhuisd naar de Apollovlinderstraat in Tongelre.
In Eindhoven is Renee begonnen met drummen bij
een punkbandje. Haar opleiding heeft ze genoten
aan de Eindhovense Muziekschool, waar ze “cum
laude” is afgestudeerd. Op haar 21e kwam ze bij de
Eindhovense percussieband Slagerij van Kampen
waar ze 15 jaar deel van heeft uitgemaakt. Toen
Renee 35 jaar was, is zij aan het MBO activiteitenbegeleiding gaan studeren. Ze kreeg een baan als
creatief therapeute in de Penitentiaire Inrichting
in Vught. Nadat haar zoon geboren werd is ze les
gaan geven op het Summa College. Het werken met
kinderen vindt ze heerlijk dynamisch en ze hoopt
dat er genoeg ruimte blijft voor de expressievakken.

Kortgeleden is het blauwe portiersgebouwtje op
sectie-C in gebruik genomen door Renee Frankhuizen. Zij werkt hier als ambachtelijk messenslijper
onder de naam “Scherpeindje”. Tijdens een verblijf
in de bergen van Portugal nam ze het besluit om
messenslijper te worden. Renee is altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen en het ondernemerschap
trok haar wel. Als docente muziek op het Summa
College kon ze fysiek geen les meer geven en ook
haar werk als drumster en zangeres bij de cover-rock
band Betty Blue lag stil. Met twee slijpsteentjes
is ze thuis begonnen. Ze heeft veel YouTube filmpjes bekeken en vanuit Japan en Amerika kreeg ze
online les. Renee heeft eindeloos geoefend en ze
ging ook op zoek naar een leermeester. Ze vond een
oude Japanner die zijn hele leven samoeraizwaarden en messen van Japanse chefs geslepen had. Ze
keek hoe hij werkte en welke stenen hij gebruikte.
Renee werkt met keramische stenen of met stenen die uit de mijnen rond Tokio en Kyoto komen.
In 2015 liep Renee haar eerste pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella. Het werkte voor
haar heel louterend en er volgden nog 5 tochten naar Santiago. Zonder deze ervaring was
ze misschien niet met de messen begonnen.
Renee is opgegroeid in Best. Op haar 16e is ze

Renee heeft inmiddels diverse bekende koks onder
haar klanten. Ze vindt het fijn om oude messen te
repareren die voor de eigenaars dierbaar zijn. Er valt
nog steeds veel te
leren en een enkele
keer is het eindresultaat niet goed
en dan puzzelt ze
net zo lang tot het
gewenste resultaat.
Renee voelt zich als
een vis in het water
(vanaf haar zesde
jaar vist ze al!) op
sectie-C, ze vindt
het een inspirerende plek met veel
fijne contacten.
Ze is actief betrokken bij evenementen op het terrein.
Het was een fijn gesprek met een boeiende, bevlogen
vrouw.
We zullen wellicht meer van haar horen.
Op haar website ‘Scherpeindje’ kun je alles vinden
over openingstijden en workshops.
Ans Verheijen
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Afscheid
nemen doen
we samen
Uitvaartverzorger Anita van de Voort

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

Foto Patrick Spruytenburg
Een roodborstje rust uit in het Wasven

12-08-19 14:36

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

paulvangemert.nl
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momenten met
Hart, ziel en handen
Mondkapje
door: Tjalling Huisman

Ik moet toegeven dat ik vroeger altijd meewarig keek
naar Aziatische toeristen die er een droegen. Waarom heb je zo’n ding voor je gezicht! Waarschijnlijk om
je te beschermen, maar waartegen?
Maar opeens waren ze er, overal: in de winkels, in
openbare gebouwen, in kerken en ook vaak op straat.
Ze waren er om bescherming te bieden, en het was
ook duidelijk waartegen: een onzichtbare tegenstander, een ongewenste indringer.
Even leek het
erop dat ze weer
zouden verdwijnen. We hadden
een minister van
justitie die ontdekte dat mondkapje
net zo klinkt als
Roodkapje en die
toen zong: zeg
mondkapje waar
ga jij henen, in de
prullenbak. Maar de minister ging en het mondkapje
bleef.
Sommigen dragen het met grote tegenzin, een vriend
van mij draagt het principieel niet. Maar anderen zien
het als een welkome bescherming tegen de ongewenste indringer.
Het maakt het soms wel moeilijk om iemand te
herkennen. Ik loop zo nu en dan straal langs iemand
heen, zonder diegene te herkennen tot ik opeens iets
in de ogen zie dat mij bekend voorkomt. Het maakt
het ook lastiger om goed te horen. Als iemand op anderhalve meter van jou iets vanachter zijn mondkapje
zegt, heb je soms goede oren nodig.
Misschien beeld ik het mij in, maar het lijkt of met
het instellen van de anderhalve meter regel er ook
meer berichten zijn over scheldpartijen via sociale
media. Hoe meer afstand, hoe meer rottigheid. Als
iemand letterlijk en figuurlijk niet dichtbij jou staat, is
het gemakkelijker om diegene anoniem eens lekker
allerlei lelijks toe te wensen.
Wanneer een dader gepakt wordt en diegene ziet en

hoort dan hoe angstig zijn mikpunt is geworden door
de bedreigingen en scheldwoorden, krijgt hij (of zij)
vaak spijt. Opeens gaan hem de ogen open voor wat
hij veroorzaakt heeft.
Zouden we niet een innerlijk mondkapje verplicht
moeten stellen? Ik bedoel dat figuurlijk. Een innerlijk
mondkapje dat dan niet zozeer ongewenste indringers van buiten weert. Maar dat binnenhoudt wat
zich aan lelijks naar buiten dringt. Zoiets als de ouderwetse hand voor je mond. Dat gebaar dat sommige
mensen als vanzelf maken als er iets uit hun mond
flapt, waarvan ze meteen doorhebben: dat had ik
beter niet kunnen zeggen!
Die mondkapjes die overal op straat rondwaaien als
het zwerfvuil van ons coronatijdperk, dat is zeker een
lelijk gezicht. Maar al die bedreigingen en scheldwoorden die op sociale media rondgaan, dat is ook
een lelijk soort zwerfvuil. Het vervuilt niet alleen
de omgeving, het vervuilt ook nog eens jezelf van
binnen.
De goede Jezus zei ooit: Wat uit de mens komt, dat
maakt hem onrein; niet wat van buiten naar binnen
gaat.
Ik vermoed dat dat mondkapje tegen corona wel
weer eens zal verdwijnen uit ons straatbeeld. Daarmee behoort dat deel van ons zwerfvuil dan tot het
verleden.
Tegelijk hoop ik dat er steeds meer mensen een
innerlijk mondkapje zullen gaan dragen. Zodat er
minder rond waait van dat lelijke zwerfvuil van verwensingen, gescheld en bedreigingen.
ds Tjalling Huisman, predikant Ontmoetingskerk
Meerkollaan, tjhuisman27@gmail.com
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van de Geloofsgemeenschap
Zij nam de vrijheid zelf de keuze te maken uit welke
beelden “haar” Kruisweg bestaat. Zo is het eerste
beeld “Het laatste Avondmaal”. En het laatste “De
Kerkdiensten Eindhoven Zuid:
Zondag 6 maart 10.00 uur ds Ton van Andel Schrift en Opstanding”.
Voor haar is zo de cirkel rond …. en daarom blijft deze
Tafel
Kruisweg tot en met Pasen hangen.
Zondag 13 maart 10.00 uur ds Tjalling Huisman
Bezichtigen en inloop is mogelijk na de zondagochThemadienst vluchtelingenwerk
tend
diensten.
Zondag 20 maart 10.00 uur ds Tjalling Huisman
Wietske
Lamper wordt voor haar werk vaak geïnspiZondag 27 maart 10.00 uur Joop Lankhaar
reerd
door
religie of het kerkelijk jaar. Schilderen is
Zondag 3 april 10.00 uur ds Tjalling Huisman Schrift en
voor
haar
vooral
spelen met kleur.
Tafel
Op woensdagmiddag 23 maart zal zij van 14.00 uur
– 16.00 uur komen vertellen over dit werk, inloop
Bezoeken van de kerkdiensten
vanaf 13.30 uur.
De covid maatregelen wijzigen regelmatig. De adviezen/toepassingen n.a.v. de nu bekende coronamaatre- Dit vindt ook in de Ontmoetingskerk plaats.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Giny Middel, gi.midgelen op een rijtje:
• In het kerkgebouw bij verplaatsingen een mondkap- del@planet.nl / 040 2134044.
je opzetten en voldoende afstand houden van elkaar.
Gespreksgroep over Raak de wonden aan, een boek
• In de kerkzaal staan de stoelen in de standaardvan Tomas Halik
opstelling (we hebben de afstand tussen de rijen
De Tsjechische hoogleraar en priester Tomas Halik
vergroot).
staat de afgelopen jaren middenin de (theologische)
Daarbij vragen we dringend aan iedereen om een
belangstelling. Tijd om een boek van hem te lezen en
tussenruimte van twee stoelen te laten.
te bespreken. Het boek Raak de wonden aan begint
• Geen handen schudden.
met een citaat van Gregorius de Grote, een kerkvader
• Daarnaast zal de inzameling bij het uitgaan van de
die rond het jaar 600 leefde: “Voor ons geloof hebben
kerkzaal worden gehouden, we geven geen collectewij meer aan het ongeloof van Tomas dan aan het
zakken door.
geloof van de gelovige leerlingen”.
• Bij coronagerelateerde klachten thuis blijven.
Daarover gaat het boek: over Tomas en over (on)ge• We drinken nog geen koffie na de dienst.
loof. Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’ of ‘dat
• Online diensten van de Wijkgemeente-Zuid/OntJezus voor je is gestorven’, geloven heeft te maken
moetingskerk zijn te volgen op de website
met het “betreden” van je eigen wonden en van de
www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen.
wonden van de wereld.
We bespreken een groot deel van het boek van Halik
Tentoonstelling en lezing Kruisweg Wietske Lamper
op de maandagavonden in de Veertigdagentijd: 7,
Vanaf zondag 6 maart zijn de staties van de Kruis14, 21 en 28 maart en 11 april. De avonden beginnen
weg, geschilderd door Wietske Lamper, te zien in de
kerkzaal van de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan steeds om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Protestante kerkdiensten

3 in Tongelre.
Met deze tentoonstelling geeft zij een beeld van haar
beleving van wat er in de “40 dagen” tijd gebeurt.

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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Voor vragen, informatie en opgave:
Tjalling Huisman, tjhuisman27@gmail.com /
0615695919.
Thema avond 22 maart: bewust (geen) vlees en zuivel
eten?
In de Protestantse kerk van Son en Breugel (Zandstraat 26) wordt op dinsdag 22 maart om 20.00
uur een thema avond van de gezamenlijke kerken
gehouden.
Het gaat over de vraag naar het effect van de consumptie van vlees en zuivel op ons milieu.
Op veel plaatsen klinkt de roep om anders om te
gaan met het eten van vlees en zuivel.
Hoe gaan wij zelf om met het eten van vlees en
zuivel? Waarom kiest iemand ervoor om bewust
(geen) vlees te eten? Hoe gaat een biologische boer
hier mee om? Wat beweegt iemand om als veganist
te leven en dus totaal geen dierlijke producten te
gebruiken? Wat is het beleid van een supermarkt in
het aanprijzen van vlees en vleesvervangers?
We maken kennis met de intenties van een veganist,
een biologische boer en een manager van een grootwinkelbedrijf.
De focus van de avond is: hoe kan het bewust (geen)
vlees en zuivel eten bijdragen aan de toekomst van
onze aarde. Nadat de drie inleiders hun verhaal

Katholieke kerk

hebben gedaan, is er gelegenheid voor vragen en meningsvorming. De toegang voor deze avond is gratis.
Opgave kan bij tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69
59 19.
PS. Het is niet nodig je op te geven, maar wel handig
voor de organisatie.
Bij de liturgische schikking op de foto hoort de volgende tekst:
Deel met elkaar
het brood
het leven
in het volle licht.

der Norbertijnen. Wij hopen dat hij zich hier snel
thuis zal voelen.

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van
Rond ’t Hofke maandelijks de kerkberichten geplaatst.
Openingstijden Kerkwijkcentrum Sint Martinus (naast

• Sint-Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30
uur.
Elke dinsdagmorgen is om 8.45 Lauden gevolgd door
een Heilige Mis om 9.00 uur.
Daarna aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
De Tridentijnse viering op de eerste woensdag van de
maand is vanaf 2 februari komen te vervallen.
30 januari jl. is afscheid genomen van kapelaan Pieter
Zimmermann. Op 6 februari hebben wij zijn opvolger
welkom geheten. Het is kapelaan Arockiadoss
Belavandran, afkomstig uit India en lid van de orde

de Sint 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 naar het nr. 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
33

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

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
www.pedicurepraktijkjacqueline.com

Tongelre
Nog an toe
Door: A. van den Boomen en Y. Henderson
E-mail: roodenboom@hetnet.nl

De ‘Philipsboerderij’

De huidige Wasvenboerderij heeft zijn bestaan te danken aan het feit dat ir.
Frans Otten op het laatste moment besloot om niet op de plek van het afgebroken kasteel ’t Hof een enorm landhuis te bouwen (zie het wijkblad van
november 2020), maar elders.
Met de door Philips aangekochte grond moest iets gebeuren en ir. Frits Philips besloot
in 1941 om er een modelboerderij te bouwen. En zo kon het gebeuren dat de boerderij na vier
verschillende bewoners te hebben gehuisvest in 2006 in handen kwam van de stichting “Wasvenboerderij”.
Het volledige verhaal met historische foto’s staat in de boeken “Tongelre nog an toe”, bladzijde 26
en 27 en in “Tongelre te kijk” bladzijde 40 en 41

Boerderij ’t Hofke (originele naam) in de volksmond de Philipsboerderij genoemd, direct na de bouw in 1941.

Werken op de hooizolder, ook wel de ‘schelft’
genoemd.

De Schop, hierin werden alle machinerieën gestald.
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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
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

Verenigingen
Aan het woord

Een gaaf Verkenner-Winterweekend met regen, kou én
een heleboel gezelligheid.
Vrijdagochtend 4 februari 10.00 uur staan 4 enthousiaste
stafleden klaar om te vertrekken naar de Malpie voor het
winterweekend van de verkenners van Scouting Doornakkers. Met een aanhanger vol tenten, fourage en materiaal
vertrokken zij richting Valkenswaard.
Later die avond vertrokken 25 verkenners van 11 t/m 15
jaar vol goede moed en regenkleding richting de Malpiesche Bergen. Na een barre fietstocht werden met behulp
van de staf de slaaptenten opgezet. Met koude vingers gaat
dat niet zo snel als gedacht, een beker met warme chocolademelk deed wonderen. Na wat gejammer van de heren
mochten ze lekker naar hun warme bedje.
Zaterdagochtend breekt aan, na wat rek- en strekoefeningen en een heerlijk ontbijtje begon er een nieuwe dag en
dit keer mét een klein zonnetje. Hout sprokkelen was de
eerste activiteit, er werd vandaag namelijk op houtvuur
gekookt. Zo gezegd, zo gedaan! Na het halve bos leeg te
hebben gehaald met stookhout was het tijd voor een lekker
potje fikkie stoken.
De helft van de jongens waren ‘chef vuur’, de andere
helft waren ‘chef kok’. Er werden flinke voorbereidingen
getroffen voor het avondmaal. Uien werden gesneden,
wortels werden gehakt en het vlees werd in grove stukken
gesneden. Al snel stonden alle potten en pannen te pruttelen op het vuur. Het was tijd om wat energie kwijt te raken
tijdens wat uitdagende bosspelen. Rennen, tikken, lachen
en uiteindelijk stoeien met de staf.

Van al dat stoeien krijg je honger, dus gelukkig konden we kort
daarna van het lekkere stoofvlees
proeven! Met een bord vol stoof
en een gepofte aardappel waren
de buikjes goed gevuld.
Na het diner werd er opgeruimd, afgewassen en was er wat
vrije tijd. Zo kon de staf ook even genieten van een lekker
bakkie koffie. Het kampvuurtje was weer lekker warm dus
wilden de jongens een potje weerwolven. Dit mag zeker
niet ontbreken op een winterweekend! De jongste heren
gingen na dit potje naar bed, terwijl de andere verkenners
nog een enorme dropping op het programma hadden.
De heren werden geblinddoekt in de auto’s gestopt, er
werd flink rondgereden, de heren hadden geen idee waar
ze waren. Met enkel een portofoon moesten de jongens terug naar het kampterrein zien te komen. Na een tocht van
2 uur kwamen ze dan ein-de-lijk aan bij het kampterrein. Ze
kregen nog wat marshmallows en chocomelk en mochten
daarna naar bed.

De volgende ochtend werden we gewekt door kletterende
regendruppels. ‘GENIETEN’ klonk het in de staftent. De
zondagochtend was het afbreken in enorme regen- en
hagelbuien, wat waren de jongens (& de staf) weer bikkels!
Maar ondanks de regen hebben de verkenners een TOP
winterweekend gehad.
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rondom de
Wasvenboerderij
Wat hebben we een geduld moeten hebben, maar zo langzamerhand gaat Nederland weer
open. En het Wasven gelukkig ook! In februari hebben we alweer een paar activiteiten kunnen organiseren, zoals de mini-concertjes op de zondagmiddag. Daar gaan we in maart natuurlijk mee door.
We blijven duimen dat er niet toch weer een gevaarlijke variant opduikt, want zoals u verderop kunt
lezen in het interview met één van onze deelnemers: “we willen knallen en niet meer dicht!”

Planning activiteiten september
zaterdag 5 maart

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zondag 6 maart

Spechtenwandeling

9.00 – 10.45 uur

zondag 6 maart

1,5 m2 sessie met CKE: TimsMusic

15.00 – 16.00 uur

zaterdag 12 maart

NL Doet, Wasven doet mee!

9.15 – 12.30 uur

zaterdag 19 maart

Natuurwerkochtend

9.30 – 12.30 uur

zondag 20 maart

1,5 m2 sessie met CKE: Lenneke Timmermans

15.00 – 16.00 uur

zondag 27 maart

Natuurthema voor de jeugd: uiltje knappen

14.00 – 15.30 uur

Werken en klussen in de natuur
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 maart. 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.
Spechtenwandeling
Heb je ze al horen roffelen? De spechten zijn al behoorlijk actief.
Op zondagochtend 6 maart gaan we met onze stadsboswachter op pad in
het Wasvengebied op zoek naar deze hakkers van het bos.
We verzamelen om 9.00 uur bij de Wasvenboerderij waar we beginnen met
een kleine inleiding en daarna maken we een wandeling door ons gebied, op
zoek naar de spechten.
Trek stevige schoenen aan en kleed je warm aan! Wil je de spechten niet
alleen horen maar ook kunnen zien, breng dan een verrekijker mee. En als je wil natuurlijk een fotocamera.
De wandeling duurt tot ongeveer 10.45 uur. Daarna kun je natuurlijk nog een lekkere kop koffie of iets anders
nuttigen in onze Gasterij.
Deelname aan de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de Natuurwerkgroep wordt erg op
prijs gesteld.
Natuurthema voor jeugd: even een uiltje knappen
Uilen leven ook in onze omgeving. Overdag zijn de meeste aan het slapen Dat noemen we roesten.
Weet je welke uilen er ’s nachts rondvliegen in Tongelre als jullie slapen? En wat doen
ze dan eigenlijk in het donker? Wat is een uilenbal en wat zit erin? Dat zullen we eens
uitpluizen.
Allemaal vragen waar je op zondag 27 maart een antwoord op krijgt. En we gaan een
kijkdoosje maken met botjes.
Het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje
mee! We beginnen om 14 uur en zijn om 15.30 uur klaar. Kosten € 2,00 per kind.
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1,5 m2 sessies met CKE
Het Wasven organiseert in samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE)
miniconcerten op de zondagmiddag. Lokale artiesten presenteren zich op een podium van
anderhalve vierkante meter.
Op zondag 6 maart kun je komen genieten van TimsMusic. Singer-songwriter Roel Timmers staat
voor topsongs in een akoestisch jasje. Met gitaar, bluesharp en zang worden de prachtigste songs
gebracht. TimsMusic maakt ook eigen nummers waarmee hij het land in trekt met als titel: “Van Tennessee naar Tivoli”. Nummers van Cash, Orbison en Springsteen nemen je mee op weg naar de nummers van de
gewone mens uit (Eindhoven-)Tivoli.
Op zondag 20 maart staat Lenneke Timmermans op het 1,5m2 podium.
Door haar emotionele kaleidoscoop creëert ze gevoel van herkenning, troost en leven in haar liedjes. De rijzende klanken in haar binnenste ontluiken gevoelige rifjes en geslepen noten waar menig hart van opbloeit...
Aanvang van de sessies is 15 uur. De toegang is gratis, maar reserveer wel een plekje in de gasterij, want vol =
vol!
NL Doet, Wasven doet mee!
Op zaterdag 12 maart is het weer zo ver. Het Wasven doet weer mee met
NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranjefonds. Het is altijd
ontzettend leuk en gezellig om samen een klus te klaren op zo’n dag.
Natuurlijk hebben we bij het Wasven ook verschillende klussen. Zo maken
we mobiele tunnelkasjes op de kasteelakker, voorzien het pad in de
vlindertuin van schelpen, schilderen het groenhuis en kweektafels, vullen
onze speeltuin aan met valzand en verbeteren de verharding in de groene
kasteelruïne. We starten om 9.15 uur met koffie en een inleiding over de werkzaamheden. Om 12.15 uur is er
een gezamenlijke lunch en een heerlijke kop soep. We ronden de werkzaamheden af om 14.30 uur. Wil je ook
meehelpen met één van de klussen? Geef je op via www.NLdoet.nl of mail naar groen@wasven.nl. We hopen
je te zien op deze altijd gezellige dag!
Leren bij het Wasven
Je weet misschien dat het Wasven werkplekken biedt voor mensen met een
zorgvraag. Onder leiding van leermeesters en zorgcoaches werken de deelnemers op diverse leuke plekken zoals de Gasterij of Tuinderij. Eén van die
deelnemers is Roy Philippen. Met hem spraken we over zijn enthousiasme
voor het Wasven en speciaal over het leren in de praktijk.
Roy werkt alweer zes jaren bij het Wasven en inmiddels is hij een bekend
gezicht in de keuken van de Gasterij. Zijn passie ligt bij het koken: als jongetje hielp hij zijn moeder die dezelfde passie heeft. Omdat school niets voor hem is, besloot hij in de praktijk
dingen te willen leren. En daarvoor biedt het Wasven alle mogelijkheden. “Ik leer het vak in de praktijk. We
mogen alles uitproberen, mogen meedenken en kunnen altijd om hulp vragen. Ook fouten maken mag!”
Tijdens de lockdown is extra aandacht gegeven aan het leren door middel van workshops. De onderwerpen
varieerden van het schoonmaken van de keuken tot het leren van verschillende bereidingswijzen. Roy vertelt:
“ik heb verschillende snijtechnieken geleerd zoals brunoise en julienne snijden. En wist je dat er verschillende
manieren zijn om een ui te snijden? Ook de workshop over het gebruik van kruiden en hoe je ze kunt combineren, vond ik heel leuk.”
Na het volgen van de workshops krijgen de deelnemers certificaten waarmee ze kunnen laten zien onderdelen
van het vak te beheersen. Het doel van Roy is om alle certificaten te halen en uiteindelijk zelfstandig kok te
worden. Dat kan overal zijn, maar het liefst bij het Wasven. “Het Wasven is een gouden plek. Het werk is heel
afwisselend, bijvoorbeeld een trouwerij of een koffietafel maar ook de lunch”.
Alhoewel de workshops erg leuk zijn om te volgen en er ook in de lockdown voor afwisselend werk werd gezorgd, is Roy toch blij dat het restaurant weer open is. Hij wil nu “knallen en niet meer dicht!”
Meer informatie
Let op: alle activiteiten in dit overzicht zijn onder voorbehoud van coronavoorschriften. Op de
website www.wasven.nl en onze sociale media (Facebook en Instagram) wordt het laatste nieuws
digitaal verspreid. Je kunt je via de website ook abonneren op onze nieuwsbrief.
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Dahliaclub St. Martinus

Opgericht 1935

Het jaar 2022, wat gaat dat ons brengen? Of is het:
wat ga je er zelf van maken?
De maand januari is alweer voorbij. Bij mij gaat het
voorjaar alweer bijna kriebelen. Ik heb er weer zin in.
Op de dahliatuin is er geen coronacrisis, geen energiecrisis, geen kabinetsformatie, zijn er geen wereldproblemen, niks over inflatie, maar alleen lekker in
de buitenlucht. Maar er zijn wel sociale contacten
met vrienden, die oog hebben voor bloemen en vaak
met de vraag komen: hoe krijg ik mooie en gezonde
planten? Als je een uurtje bezig bent geweest op de

tuin voel je je weer als herboren en kun je weer de
hele wereld aan.
We hebben weer nieuwe knollen bijgekocht en het is
weer spannend wat dat gaat worden.
Ben je ook benieuwd en heb je zin om bij ons aan te
sluiten? Bel ons dan even : Carla Broekhof: tel. 0623886750
Rina Hobbelen: tel. 06-51192504.

Vlooienmarkt scouting St. Frans

Mits de Coronamaatregelen het toelaten, organiseert Scouting St. Frans op zondag 20 maart een vlooienmarkt. De markt op de eerste zondag van november kon helaas niet doorgaan.
De markt wordt gehouden op het terrein van Scouting St. Frans aan de Vuurvlinderstraat. Aanvang 12.00 uur.
Veel leuke spullen voor kleine prijzen. Een hapje en een drankje zijn verkrijgbaar.
Toegang is gratis. Nog spullen bel 2816186. Tot ziens op zondag 20 maart.
Scouting St. Frans.
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Muziekgeschiedenis

Voor iedereen die van klassieke muziek houdt en er meer van wil weten, heeft Volksuniversiteit regio Eindhoven een volledig nieuwe cursus opgenomen in haar aanbod: Muziekgeschiedenis
Deze start op maandag 7 maart om 20:00 uur, bestaat uit 5 lessen van 2 uur en wordt gegeven in het Augustinianum in Eindhoven. De docente, Treske Bruning, studeerde schoolmuziek, piano en theorie op de conservatoria van Tilburg en Maastricht. Ze heeft haar eigen muziekschool waar zij regelmatig luisterbijeenkomsten en
concertvoorbereidingen organiseert. Haar streven is om de bekendheid met en de waardering voor klassieke
muziek te vergroten.
In deze cursus leer je de muziek plaatsen in zijn tijd en vergelijken met muziek die daarop lijkt. Je leert de componisten kennen, hoe zij worden beïnvloed door de tijd waarin ze leven, door persoonlijke omstandigheden,
door hun collega’s. Je leert verbanden zien tussen muziek en leven en tussen muziek en andere kunstuitingen,
waardoor je vanzelf bewuster gaat luisteren en je liefde voor de muziek alleen maar toeneemt. Natuurlijk valt
er in de lessen ook veel mooie muziek te beluisteren.
Start: maandag 7 maart, 20:00-22:00 uur, 5 lessen
Meer informatie over de cursus, de docente en de locatie vind je op: www.vu-eindhoven.nl
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maak je eigen interieurplan

Volksuniversiteit regio Eindhoven biedt aan alle creatieve geesten die toe zijn aan een nieuwe stijl de cursus:
Maak je eigen interieurplan
Deze start op donderdag 10 maart om 19:00 uur en bestaat uit 7 lessen van 3 uur. De lessen worden gegeven
op het Augustinianum in Eindhoven. De docente, Ria Bernards, heeft een eigen interieurontwerpbureau. Haar
passie is anderen het plezier leren ontdekken van creatief bezig zijn.
Ben jij graag met je interieur bezig? Een nieuwe kleur, nieuwe meubels, de accessoires veranderen? Maar loop
je regelmatig vast omdat je er geen goede eenheid in kunt krijgen? Of wil je meer weten over het vak interieurontwerper, stylist of binnenhuisarchitect? Dan geeft deze cursus je een mooie start om hiermee aan de slag
te gaan.
Start: donderdag 10 maart 2022, 19:00 – 22:00 uur, 7 lessen
Meer informatie over de cursus, docente en locatie vind je op: www.vu-eindhoven.nl
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG OP 19 MAART
Je hebt ze vast weleens rond zien lopen, de vrijwilligers van Troep Troopers
Eindhoven. Er loopt een groep in de Muschberg, de Geestenberg en in ‘t
Hofke. Daarbuiten lopen er nog meer Troep Troopers in Eindhoven. Kijk maar
eens op www.troeptroopers.nl. De groepen Muschberg, Geestenberg en ‘t
Hofke bundelen de krachten voor Landelijke Opschoondag. Normaliter loopt
‘t Hofke op de 1e zaterdag van de maand, behalve in maart. Dan lopen ze op
de 3e zaterdag.

Kijk het is natuurlijk een utopie om te geloven dat je op één dag 50 miljoen
kilo zwerfafval kunt opruimen maar ook hier geldt: alle kleine beetjes helpen!
Kom in actie en ga de straat op en maak een openbaar gebied weer zwerfafvalvrij. Een groen schoner milieu begint bij JOU!

Samen Troep Troopen? Gewoon doen.
Landelijke Opschoondag is toch iets speciaals en daarom komen we ook met iets speciaals. Activiteitencentrum Orka en Troep Troopers Eindhoven werken samen om een mooie dag te organiseren. Orka stelt de
ruimte beschikbaar en de Troep Troopers gaan met je op pad. Je kunt tussen 10:00 uur en 14:00 uur vertrekken vanaf Orka, daar haal je ook de benodigde materialen op en daar zoek je een looproute uit. Alle (onder
begeleiding van een ouder/verzorger) deelnemende kinderen ontvangen een speciaal Troep Troopers aandenken. Op Facebook en op troeptroopers.nl staat binnenkort hoe jij je kunt aanmelden. Doe eens gek, doe mee!
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Wat is Mindfulness?

Wat is Mindfulness? De energie van volle aandacht.
Wat kan het mij leren? Het kan je helpen bij je bewustwording en je laten beseffen hoe je dingen anders kunt
gaan doen.
Is het moeilijk? Het bewust worden van het huidige moment en 2 keer diep uitademen is voor iedereen te
leren en dit is het begin. En dan wel even de tijd nemen en opmerken hoe het met je is.
Wat doet stress, onrust, angst, frustratie of verdriet met mij en waar voel ik dat in mijn lichaam? Wat doet dit
in mij?
Als wij in aandacht naar ons zelf leren luisteren, zetten we de eerste stappen van mindfulness.
Besef dat elke gedachte of emotie doorwerkt in het lichaam, het beïnvloedt direct de spijsvertering, het ademritme en het hartritme en dit beïnvloedt weer je gemoedstoestand.
Het doorbreken van deze cirkel is de kans om het anders te doen. Hier kan de energie van volle aandacht,
mindfulness je bij helpen.
Nog iets om over na te denken. Leef jij al vanuit je dromen? Kun jij je nog herinneren wat je als klein kind zo
graag wilde…
Mindfulness kan je als een lichtstraal helpen om de balans te herstellen tussen lichaam, geest en ziel.
Corina van Dommelen.
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De clown en het kind. Het kind en de clown.

Het huis met de slingers op de muren.
Iedere week ging het kind met zijn grootmoeder te
voet naar de bakker, zij voor het brood en hij voor
de krentenbol. En iedere week kwamen ze voorbij
aan het huis met de slingers op de witte muren. Er
stonden ook woorden bij, maar dat wist het kind niet
zeker, want hij kon nog niet lezen. Het kind keek er
steeds even naar en toen zijn oma dat zag, zei zij als
verklaring dat er in dat huis een clown woonde. Vanaf
dat moment keek het kind steeds of hij iets of iemand
zag. Maar het huis was altijd stil en de gordijnen
waren altijd dicht. Tot het kind op zekere dag zijn
grootmoeder te snel af was en hij voor dat ze hem
tegen kon houden op de voordeur klopte. Hij kon nog
niet bij de bel. Geschrokken wilde de grootmoeder
het kind weg trekken bij de deur. Maar “ach”, dacht
ze “het zal zo’n vaart niet lopen, de clown zal toch
niet opendoen”. Daarbij, het kinderlijke kloppen was
zo zacht, dat zou hij vast niet gehoord hebben. Tot
haar verbazing echter ging de deur wèl open, zodat
clown en kind, kind en clown elkaar even zwijgend
aankeken. “Ben jij een clown?”, vroeg het kind en
keek daarbij de man die open deed aandachtig aan.
“Ja”, zei de clown, “ik ben een clown”. Het bleef weer
even stil en het kind nam hem opnieuw van top tot
teen op en zei toen: “maar je ziet er helemaal niet uit
als een clown”. De clown dacht na en zei: “en toch ik
ben een clown, ook al heb ik nu geen clownskleren
aan”. “Je hoeft namelijk niet altijd een pofbroek aan
te hebben en grote flapschoenen of een fopneus om
een clown te kunnen zijn”. Het kind keek en fronste
en probeerde de clown te begrijpen. “En het is ook
nog zo dat clowns ook verdriet kunnen hebben, net
als andere mensen en dan hebben ze er helemaal
geen zin in om clown te zijn. Als mensen een clown
in zijn clownspak zien, vinden ze dat hij dan ook grappig moet zijn, maar misschien heeft de clown daar
helemaal geen zin in. Ook een clown kan niet altijd
vrolijk zijn”. Verdriet. Daar had het kind wel eens
van gehoord, ja. Verdriet was iets van grote mensen.
Dan moesten de grote mensen huilen. Bijvoorbeeld
toen oma-oma dood gegaan was. Dat huilen had hij
toen maar vreemd gevonden, want ze was toch al
stok en stokoud en ze liep helemaal krom. Iets wat
hij heel goed na kon doen. Soms liep hij zo achter
haar aan zonder dat ze het in de gaten had.. En als
hij dat deed moesten de grote mensen er allemaal
om lachen , maar toch zeiden ze dat hij op moest
houden. Misschien was hij dan eigenlijk ook een
beetje een clown. Huilen deed hij ook weleens. Maar
niet zo vaak. Toen hij hard gevallen was en een tand
heel erg pijn deed, bijvoorbeeld. Zijn vader had hem
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toen getroost door te zeggen dat hij nu voortaan een
“piratentand” had. Dat klonk wel stoer. Maar hij liet
hem niet in de spiegel kijken. Het kind keek de clown
weer aan. Er was hem iets te binnen geschoten.
“Maar de slingers op de muren zijn toch wel altijd
vrolijk”, zei het kind toen. “Dan kan je daar toch
naar kijken als je eens een keer niet zo vrolijk bent”?
“Slingers”? Dat zijn geen slingers, (en hij klonk een
beetje verontwaardigd) het is een soort van… “Gedicht”, had hij willen zeggen, maar hij slikte de laatste
woorden in. “Daar heb je gelijk in’, zei de clown toen.
“Dat ik daar niet zelf aan gedacht heb, ik zou het nog
bijna vergeten zijn”. “Misschien moet ik eens wat
vaker naar de slingers op de muren kijken als ik niet
zo vrolijk ben”. “Weet je wat”, zei toen de clown,
“we gaan samen naar de slingers kijken”. Zo stonden
de clown en het kind even later op de stoep samen
naar de geschilderde slingers op de muur te kijken.
“Ja, zei de clown”, ik merk het meteen”. “Wat merk
je meteen”, vroeg het kind.” Nou, dat ik er vrolijk van
word, jij toch ook’? “Ik weet het niet” zei het kind, “ik
merk er niet zoveel van.” “O, jawel”, zegt de clown,
“je bent ook een stuk vrolijker, ik zie het duidelijk”. “
Het kind keek om zich een en zei; “Ik zie niks”. “Maar
ik wel”, zei de clown. “Maar misschien moet je daar
ook clown voor zijn”. Want wat zit daar bij je kraag”?
Het kind keek naar de kraag van zijn jas en haalde
zijn schouders op. De clown greep naar iets achter de
rug van het kind. “Hier”, zegt de clown, “een roos”.
Vol verwondering keek het kind naar de roos en
naar zijn kraag . “Deze roos is voor jou, bewaar hem
maar goed”. “En nu ga ik naar binnen, want ik krijg
het koud”. “Tot ziens en onthoud maar dat clowns
rozen kunnen zien waar
andere mensen ze niet
zien”. “Dat zijn de echte
clowns, ook al hebben
ze geen pofbroek aan, of
een fopneus op”. “Dag
kind”, zei de clown. “Dag
clown”, zei het kind en
hij glimlachte toen hij
weer verder liep met
zijn grootmoeder, op
weg naar de bakker. Zij
voor het brood en hij
voor de krentenbol.
Het kind hield de roos
met twee handen vast.

Jac Verhulst

Artrose is de belangrijkste oorzaak van pijn van het steun- en bewegingsapparaat en invaliditeit. De verwachting is dat het aantal mensen met artrose in de toekomst flink zal stijgen. De fysiotherapeut legt u uit wat
artrose is, wat we kunnen verwachten en wat u zelf kunt doen.
Lezing Artrose
woensdag 9 maart 19:30-21:30 uur
Spreker: Frans Brooijmans, specialist in knie, schouder en loopanalyse werkzaam bij B&SIS, praktijk voor Fysiotherapie & Post HBO cursussen, werkt nauw samen met Orthopedie Groot Eindhoven.
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van
harte welkom. Wel graag aanmelden bij onze gastvrouw Greet: 06 83
40 78 50 U bent welkom met een geldige QR-code, negatieve testuitslag of herstelbewijs
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven, u bent
welkom met QR-code, negatieve testuitslag of herstelbewijs

Foto: Aleks Veldhoen
Gaai in de achtertuin
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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

gezond en Wel
Polyneuropathie
Neuropathie is een aandoening aan de zenuwen. Bij
polyneuropathie zijn de zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam aangetast. Dit kan leiden tot een
gevoelsstoornis of een vermindering van kracht. De
klachten starten in de tenen en treden beiderzijds op.
Klachten die horen bij polyneuropathie zijn onder
andere:
Een verandering van gevoel. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat een blijvend doof of slapend gevoel in de voeten
optreedt. Ook kunnen de klachten zich uiten in een
prikkelend, tintelend, strak of gespannen gevoel of
kan het voelen alsof u op watten loopt, waardoor
onzekerheid tijdens het lopen ontstaat.
Pijnklachten. Polyneuropathie kan zich ook uiten in
pijnklachten, zoals het hebben van een brandend
gevoel of stekende pijnen.
Zwakte van de spieren. Doordat de zenuwen in de armen en benen niet meer goed geïnnerveerd worden,
kan het zijn dat er een gevoel ontstaat van verminderde kracht. Ook de massa van de spieren kan na een
tijd afnemen.
De klachten die horen bij polyneuropathie ontstaan
vaak geleidelijk.
Mogelijke oorzaken
van polyneuropathie
- Diabetes
- Een ongezonde
leefstijl (overmatig
alcoholgebruik, ongezond eten of onvoldoende beweging)

Een onbekende andere oorzaak
Wat kan uw fysiotherapeut voor u betekenen?
Polyneuropathie is in principe onomkeerbaar. Wel
kunt u samen met uw fysiotherapeut proberen om
uw klachten zo veel mogelijk te beperken. Uw fysiotherapeut kan u helpen met het versterken van uw
spierkracht of kan u helpen met uw balans door het
geven van oefeningen.
Een ongezonde leefstijl kan een oorzaak zijn van polyneuropathie. Indien er sprake is van een ongezonde
leefstijl, kan dit leiden tot een toename van de klachten. Uw fysiotherapeut kan helpen u te motiveren om
deze ongezonde leefstijl aan te passen.
Wat kunt u er zelf aan doen?
Het is belangrijk om een actieve leefstijl te hanteren.
Door te blijven wandelen, fietsen of bijvoorbeeld
zwemmen, blijft u mobiel en blijven uw spieren en uw
conditie in een zo optimaal mogelijke staat.
Heeft u last van polyneuropathie of klachten die
hierop lijken? Neem dan contact op met uw fysiotherapeut?
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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!
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.

Hofstraat
139
Hofstraat
Hofstraat
139
139
5641TD
Eindhoven
5641TD
5641TD
Eindhoven
Eindhoven

Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
Tel:040-2812344
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

Wandelen in Tongelre, alleen of samen in een groep

Eigenlijk weten we het allemaal wel, dat we voldoende moeten bewegen. En lopen of wandelen is een heel
makkelijke, laagdrempelige vorm van bewegen. Zeker nu we de laatste tijd veel tijd binnenshuis door gebracht
hebben, is het o zo fijn om een blokje om te doen. Lekker een frisse neus halen, even offline zijn om daarna
vol energie weer door te gaan met waar je mee bezig was. Maar er is meer goed nieuws. Zo’n wandeling van
30 minuten levert namelijk ook veel gezondheidsvoordelen voor de lange termijn op.

1: Hartgezondheid. Met een klein blokje om verlaag je je bloeddruk, wordt je bloedcirculatie gestimuleerd en verminder je de
kans op hartproblemen. En zeker voor de vrouwen liegen de
percentages er niet om; het risico op een hartinfarct vermindert
met maar liefst 43%!
2: Hersenfuncties boosten. Wandelen is niet alleen ontspannend, het heeft ook direct impact op de algehele gezondheid
van onze hersenen. En daarbij kan een loopsessie van slechts
een half uur per dag het risico op Alzheimer enorm verkleinen
en vroege dementie de baas zijn.
3: Sneller vet verbranden. Wandelen activeert je grote spiergroepen, waardoor je vetverbranding wordt aangewakkerd.
4: Blijmaker voor de spijsvertering. Maak je een wandeling dan
gaat je spijsvertering beter werken en voorkom je obstipatie.
Zeker na een (avond)maaltijd is het daarom een goed idee om
kort de deur uit te gaan. Verder blijkt het een positieve invloed
te hebben op het verkleinen van de kans op darmkanker én
diabetes.
5: Longen belonen. Hoe kort of lang ook, wandelen is iets waar
de werking van je longen een oppepper van krijgt. Dit zit ‘m in
de verhoging van de zuurstofcirculatie in je bloed.
6: Kom van die bank af. Je lichaam is niet gemaakt om uren stil
te zitten. Het wil erop uit! Door te bewegen verminder je de kans op een stijf lichaam, pijn aan gewrichten en
andere lichamelijke ongemakken.
7: Rug rechten. Toch wel een van de meest zwakke plekken van velen: de (onder)rug. Ook die kan je verbeteren en sterker maken door dagelijks een half uur te wandelen. Zo verbetert je bloedcirculatie in je ruggenwervel, je mobiliteit en je houding.
8: Verstand op nul. Tot slot, wandelen is de perfecte bezigheid om je hoofd even te laten voor wat het is. Om
‘m volledig leeg te maken en jezelf met nieuwe energie op te laden.
Wandelen in ons mooie Tongelre. Ben je overtuigd dat je wandelen goed voor je is maar je wilt niet alleen
wandelen? Sluit je dan aan bij onze wandel work- out. De wandelwork-out bestaat uit een uur wandelen met tussendoor een aantal
met oefeningen. Waar en wanneer. Elke donderdag start de wandel-work-out om 10.45 uur We verzamelen bij Activiteitencentrum
Orka aan de Broekakkerseweg 1. Daarna staat er een kopje koffie
of thee te wachten in Orka en eventueel een lunch. De kosten voor
het wandelen bedragen 2 euro per keer. Meedoen met de lunch
kost 3 euro. Aanmelden kan via de mail marja@cesar-tongelre.nl
of per telefoon 0644109579 (Marja Boerefijn) of 0624549059 (Jos Graumans) of kom naar Orka op donderdagmorgen en loop gelijk mee.
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AERODYNAMISCH
AFBREEKBAAR
AFMARS
AFWEERSYSTEEM
BAKELIET
BESCHIETING
COACH
DOOPAKTE
ERKER
EXPRES
FEEERIEK
FREQUENTIE

GEESTELIJK
GENRE
GEOGRAAF
GEREFORMEERD
GEZAG
HAUTAIN
HONKBAL
IJSBEREN
INTELLIGENT
JALOEZIE
JERSEY
KANARIEGEEL

KLEURSHAMPOO
KNEUZING
MUILEZEL
NIEUWJAAR
ONDERSTEUNING
PASSEN
PENSIOEN
PICKNICKMAND
SALET
SCEPSIS
SCHOONHOUDEN
SMOKING

STEPDANS
STREPERIG
TROEL
TWIST
UITREKENEN
VELDLOOP
WEGKOMEN
WINDSTIL
ZIENDE
ZUINIGJES

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN VLIEGTUIG
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart
met uw naam, adres én telefoonnummer en stuur
deze naar de redactie: Wijkblad Rond ’t Hofke,
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of naar ons
emailadres rondhethofke@gmail.com.
De oplossing van deze puzzel dient vóór 10 maart in het
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door
Jumbo Pagelaan Eindhoven.
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De oplossing van vorige maand is ’Achterlamp’
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Chris Kauffeld, Satijnvlinderlaan 32
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

